ZOMER
2021

Wij maken kinderdromen waar

VOOR VLAANDEREN:

VOOR NEDERLAND:

VOOR USA:

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b,
3511 Hasselt
tel. +32 (0)11 28 68 68
info@clavisbooks.com

Clavis Uitgeverij - Avain bv
Het Hooge Huys, Sint Laurensstraat 1
1811 KM Alkmaar
tel. +31 85 086 62 00
info@clavisbooks.com

Clavis Publishing Inc.
575 Madison Avenue S 1006,
New York, NY 10022
+1-212-937 84 92

Vertegenwoordiging:

Vertegenwoordiging:

Kim van Eysden
gsm + 32 (0) 472 55 13 20
kim.vaneysden@clavisbooks.com

Yentl van de Par
gsm +31 (0)6 300 886 27
yentl.vandepar@clavisbooks.com

Verkoop binnendienst:

Verkoop binnendienst:

Bestellingen en distributie
Vlaanderen: CB

Bestellingen en distributie Nederland: CB

Anja Rogge
gsm +32 (0)472 48 19 65
anja.rogge@clavisbooks.com

tel. +32 (0)11 28 68 66
bestel@clavisbooks.com

tel. +32 (0)52 45 69 40
fax +32 (0)52 45 69 50
service@cb-logistics.be

Pers en promotie:

Laura Decaluwé
Marketing, pers & promotie
tel. +32 (0)11 28 68 65
laura.decaluwe@clavisbooks.com
Tanja Appeltants
Marketing, pers & promotie
tel. + 32 (0)11 28 68 63
tanja.appeltants@clavisbooks.com

Caroline Mussche
gsm +31 (0)6 480 177 08
caroline.mussche@clavisbooks.com

Vivianne Poortvliet
tel. +31 (0)85 086 62 20
vivianne.poortvliet@clavisbooks.com

tel. +31 (0)345 47 58 88
afnemers@cb-logistics.nl

Pers en promotie:

Charlotte de Lannée de Betrancourt
Marketing, pers & promotie
tel. + 31 (0)20 408 40 70
charlotte.de.lannee@clavisbooks.com

Lees de hele zomer lang
Lezen.
En blijven lezen.
Ook in de zomervakantie.
Dat is Zomerlezen Kids.
Zomerlezen Kids is een project om kinderen
ook in de vakantie aan het lezen te houden.

Met boekentips, creatieve ideeën en een leespaspoort
wordt thuislezen nog makkelijker en nog leuker.

www.zomerlezenkids.com

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:

jeugdboek met kleurenillustraties,
fictie, leren lezen, samen lezen,
van eigen bodem, humor, boerderij,
verhaaltjes, knutselen

Clavis Uitgeverij

Lees, lach en zing met juf fie fop!

LEREN LEZEN

Het tweede boek over juf fie fop! Pittige
dialoogjes, humor, leuke illustraties en
doe-en-knutseltips verzekeren leesplezier.
Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Boer bas wil op tour-nee. Maar sam de ram
wil niet mee. sam houdt niet van : ram…
tam… tam… tam… En bel de koe vindt het
ook maar niets. Weet juf fie fop raad?
ISBN 978-9044842173

Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2021

978 90 448 4217 3
Titel: lees je mee met juf fie fop? sam de ram
Auteur: Ann Lootens (Brugge)
Illustrator: Ina Hallemans (Herselt)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
isbn

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

Clavis

Ann Lootens & Ina Hallemans

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3988 3
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met kleurenillustraties,
fictie, leren lezen, van eigen
bodem, Clavis-debuut, reeks,
verhaaltjes, boer, boerderij,
boerderijdieren

Echte koeienletters!
LEREN LEZEN

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.
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 wel 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!
Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 3819 0
Titel: Leren lezen met Boer Gijs. Pas op voor die koe!
Auteur: Carlo Peeters (Dorst)
Illustrator: Susanne Kolster (Waalwijk)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

9 789044 838190

ISBN: 978-9044838190
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met kleurenillustraties,
fictie, leren lezen, van eigen
bodem, dieren, spoorzoeken,
moed, samen lezen

Twee dappere spoorzoekers
SAMENLEZEN

Het derde heerlijke samenleesboek in deze
vrolijke serie over Kip, Muis en Mol. Voor
voorlezers en kinderen vanaf 6 jaar (na 6 á
8 maanden leesonderwijs).
Op een ochtend ontdekken Muis en Mol dat
hun vriendin Kip verdwenen is. Gelukkig vinden ze al snel een spoor en zo begint een
lange, spannende reis. Onderweg krijgen
ze hulp van een paar eigenaardige dieren.

ISBN 978-9044842906

Prijs: € 16,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4290 6

Titel: Leren lezen met Muis en Mol
Auteur: David Vlietstra (Paterswolde)
Illustrator: Renske de Kinkelder (Velp)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer in deze serie
Muis nodigt Kip en Mol uit om met hem mee te lopen
naar huis, zodat hij ook eens visite heeft. Hij dacht
dat hij de weg goed kende, maar al snel verdwalen
de drie vrienden. Daar komt nog bij dat Mol het zwaar
heeft: zijn lichaam is bedoeld om dóór de grond te gaan
en niet om lange tochten óver de grond te maken.
Kunnen ze wel met z’n drieën verder?
Ze besluiten het niet op te geven.

David Vlietstra & Renske de Kinkelder

Het tweede heerlijke samenleesboek in deze vrolijke serie.
Bij ieder hoofdstuk lees je eerst een stukje samen,
daarna kan het kind zelfstandig verder. Voor voorlezers en
kinderen vanaf 6 jaar (na 6 à 8 maanden leesonderwijs).

www.clavisbooks.com

David Vlietstra & Renske de Kinkelder

Een humoristisch samenleesboek met vrolijke tekeningen.
Bij ieder hoofdstuk lees je eerst een stukje samen,
daarna kan het kind zelfstandig verder. Voor voorlezers en
kinderen vanaf 6 jaar (na 6 à 8 maanden leesonderwijs).

David Vlietstra & Renske de Kinkelder

Muis komt per ongeluk in het hok van Kip terecht
en ze worden algauw goede vrienden.
Samen verzinnen ze de gekste dingen om de verveling
te verdrijven: ze proberen te vliegen, ze begraven
een ballon, ze vieren de verjaardag van Muis
en ze ontmoeten een bijzonder dier.
Toch zou Kip het liefst eens buiten haar hok willen
kijken, om te verdwalen of een echte bui te voelen.
Daarom bedenken ze samen een ontsnappingsplan.

David Vlietstra
& Renske de Kinkelder

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835472

ISBN 978-9044830446

Clavis

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3044 6

Clavis

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3547 2
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met kleurenillustraties,
fictie, leren lezen, samen lezen,
van eigen bodem, buiten spelen,
spanning, avontuur, vriendschap

Een avontuurlijk samenleesboek
SAMENLEZEN

Een samenleesboek voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
Met tips voor ouders van beginnende lezers.
Achter een hoge muur is een grote verwilderde
tuin. Rik en Noor klimmen over de muur en gaan er
stiekem spelen. Tussen de struiken ontdekken ze
een grot met een dak van takken en bladeren, een
rovershol! Daar kunnen ze hun schatkist bewaren.
Maar op een dag is hun schatkist verdwenen. En in
hun rovershol ligt een schatkaart …
Prijs: € 23,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4196 1
Titel: Rik en Noor. De tuin achter de muur
Auteur: Isabelle Gielen (Wilrijk)
Illustrator: Katrien Benaets (Halen)
Vanaf 6 jaar / nur 287 / Geb. 120 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm

ISBN 978-9044841961
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Meer van Isabelle Gielen
Wanneer Sep merkt dat iemand stiekem met zijn trein speelt, stuurt
hij meteen een briefje naar Saar. De trein doet raar, schrijft hij. Sep en
Saar gaan samen op speurtocht en ontdekken dat er nog iemand in hun
gebouw woont …

Moek is een wiezel, een klein mannetje, zo klein als een duim. Hij woont
bij zijn beste vrienden, Sep en Saar. Moek vindt het leuk in zijn huisje
onder de vloer, maar hij mist zijn familie in het bos. Sep, Saar, Jan en
duif Roek gaan samen met Moek op zoek naar zijn dorp. Eerst lijkt hun
zoektocht hopeloos, maar dan vindt Sep de knorrige wiezel Luuk …
Een grappig en spannend samenleesverhaal,
voor een beginnende lezer samen met een voorlezer.

Samen
leren
lezen

Een grappig en spannend samenleesverhaal,
voor een beginnende lezer samen met een voorlezer.

De grote letters kan het kind zelf lezen na ongeveer 6 maanden

Isabelle Gielen & Madeleine van der Raad

Sep. ’s Avonds sturen ze soms briefjes naar elkaar met de touwtjespost.

Isabelle Gielen & Madeleine van der Raad

Sep en Saar zijn beste vrienden. Saar woont in het appartement boven

Samen
leren
lezen

leesonderwijs, de kleine letters zijn voor een ervaren lezer.
Met achteraan nuttige tips die het oefenen met zelf lezen nog leuker maken.

De grote letters kan het kind zelf lezen na ongeveer 6 maanden
leesonderwijs, de kleine letters zijn voor een ervaren lezer.
Met achteraan nuttige tips die het oefenen met zelf lezen nog leuker maken.

Over Sep en Saar. De trein doet raar, het eerste boek in deze reeks:
‘Grappige afbeeldingen, zelfgeschreven briefjes (héél realistisch), rol-icoontjes (dialooglezen)
een ongelofelijke taalrijkdom.’
– Hannelore Rubie, NBD Biblion
Over Sep en Saar. Moek in gevaar, het tweede boek in deze reeks:
‘Een spannend, gevarieerd, origineel en grappig verhaal dat bewijst dat verhalen
voor beginnende lezers niet simpel hoeven te zijn.’
– I. Poels, NBD Biblion
www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044839036

ISBN 978-90 448 3257 0

9 789044 832570

CV_97890448232570.indd All Pages

Met Moek op zoek

De trein doet raar

vormen samen met de tekst een mix van leren lezen, leesplezier en […]

Clavis

Prijs: € 23,95
isbn 978 90 448 3257 0

9 789044 839036

3/10/18 13:19

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3466 6

Clavis

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3903 6

Fantasie

Vlieg op de rug van een draak,
bezoek een verre planeet,
red een onhandige prins uit de toren,
of reis naar de toekomst.
Alles kan, in je fantasie …
en in een boek.

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
debuut, van eigen bodem,
sociaal-emotionele ontwikkeling,
dieren, humor, vriendschap,
leren vliegen, idolen

Clavis Uitgeverij

Als blijkt dat dieren kunnen praten …
De tienjarige Nelly is een allesbepalende pestkop, al had ze het zelf nooit zo bekeken. Nelly’s
klasgenoten zijn het zat en keren haar de rug
toe. Dan ontdekt Nelly een groot geheim: alle
dieren kúnnen praten, maar in een ver verleden
hebben ze besloten voorgoed te zwijgen tegen
de mens. Nelly beleeft fantastische avonturen
met ekster Marcus, een leeuw in de dierentuin
en huiskat Blav. Ze mist haar beste vriendin
echter nog steeds verschrikkelijk …

ISBN 978-9044842043

Een verhaal over een harde les, terwijl dagdromen werkelijkheid worden. En … het zou
zomaar eens waar kunnen zijn. Voor lezers
vanaf 9 jaar.
Prijs: € 16,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4204 3
Titel: Nelly en de eksterbende
Auteur: Anouk Kool (Rotterdam)
Illustrator: Federico Van Lunter (Tongeren)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 272 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
fictie, van eigen bodem, avontuur,
fantasie, vloek, omgaan met verlies
en rouw, geloven in jezelf,
zelfvertrouwen

Welkom in het Land van Coleoptera …

Een n
ieu
Chino we weg vo
or
uk Th
ijssen
!

Laat je betoveren door een wereld waarin álles
mogelijk is. Het eerste deel in de Lúcia Floresreeks. Voor fantasievolle lezers vanaf 8 jaar.
Lúcia Flores hoort een bekende stem uit de koelkast komen. Is dat … abuelo Hugo? Ze strekt haar
hand ernaar uit en staat dan opeens op een treinperron. De Welbefaamde Betoverde Limotrein zal
Lúcia naar haar grootvader brengen, naar een
wereld waarin verloren dierbaren verder leven.
Tot ze door de aaskevers naar gene zijde worden gebracht. Maar koningin Polyphaga heeft de
aaskevers vervloekt en Lúcia is de enige die de
vloek kan opheffen. Hugo heeft haar hulp nodig!
ISBN 978-9044841176
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4117 6
Titel: Lúcia Flores en de vloek van de aaskevers
Auteur: Chinouk Thijssen (Rotterdam)
Illustrator: Stefan Yamá Cab (Voerendaal)
Vanaf 8 jaar / nur 282 / Geb. 136 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
Clavis-debuut, van eigen bodem,
sprookjes, fantasie, avontuur,
familie, opa

Clavis Uitgeverij

Spring in een sprookje!
Een sprookjesachtig avontuur vol vreemde figuren.
Over vriendschap, moed, en het verdriet om een
overleden opa. Voor kinderen vanaf 7 jaar.

ISBN 978-9044841602

Op een regenachtige middag ruimen Leon en
Mikki de zolder op. Ze vinden het grote sprookjesboek, waaruit de opa van Leon altijd voorlas.
Als Leon en Mikki ruzie krijgen en allebei aan het
boek staan te trekken, gaat een grote houten kist
plotseling open. Het is Meneer Bril, de boekenwurm, die wel erg lijkt op de overleden opa van
Leon. Als meneer Bril weer in de kist verdwijnt,
besluiten de jongens hem te volgen …
Prijs: € 13,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4160 2
Titel: Leon en Mikki. Het Eindelozesprookjesboek
Auteur: Josien de Graaf (Middelburg)
Illustrator: Johan Klungel (Haarlem)
Vanaf 7 jaar / nur 283 / Geb. 96 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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De natuur
Van een levensgevaarlijke leeuw
tot vrolijk fladderende vlinders
en van romantische rode rozen
tot een oorverdovende orkaan.
De natuur is een toverboek.

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek
young adult,
met kleurenillustraties,
Nederlands,
van
non-fictie,
eigen bodem,
reeks, van
geweld,
eigenmisdaad,
bodem,
Wonderwaar,
vriendschap, geschiedenis,
liefde, moord,
wetenschap,
aanslag
Jane Goodall,
evolutie, biologie, chimpansees

Ontdek het onderzoek van Jane Goodall
Het zesde deel in de serie over wetenschappelijke
verwondering. Dromen, durven, denken én doen.
Voor onderzoekers vanaf 6 jaar.
In 1957 zeilt Jane Goodall naar Kenia om er de
chimpansees te bestuderen. Ze hoopt meer te
weten te komen over hoe wij ons vroeger als oermensen gedroegen, en ontdekt dat we misschien
wel meer op de apen lijken dan we beseffen. Een
verhaal over hoe Jane als onderzoeker deel werd
van een chimpanseefamilie en zo de hele wereld op
een nieuwe manier leerde kijken naar deze apen.
ISBN 978-9044842876

Prijs: € 15,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4287 6
Titel: Wonderwaar. Leven tussen de apen
Auteur: Jan Leyssens (Gent)
Illustrator: Joachim Sneyers (Turnhout)
Vanaf 6 jaar / nur 210-223 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 210 x 290 mm

Bekroo
Best ST nd als
EM Bo
ok,
door N
ational
Science
T
Associa eaching
tion (V
S)

Meer Wonderwaar
Jan Leyssens & Joachim Sneyers

WONDERWAAR

DE ONTDEKKING
VAN DE

DINOSAURUSSEN
De twee onderzoekers William Beebe en Otis Barton
kruipen in hun Bathysfeer,
een grote stalen bol waarmee ze de diepzee gaan verkennen.
Hoe kwamen zij tot die bijzondere uitvinding?
En wat vonden ze daar, diep in de zee?

NAAR DE

ZEEBODEM
Jan Leyssens & Joachim Sneyers

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044834642

ISBN: 978-9044838916

Clavis

Clavis

9 789044 838916

informatief

informatief

CV_9789044838916.indd All Pages

WONDERWAAR

OP MISSIE

OP MISSIE NAAR DE ZEEBODEM

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

WONDERWAAR

EindLeyssens
jaren twintig,
begin jarenSneyers
dertig van de negentiende eeuw.
Jan
& Joachim

DE ONTDEKKING VAN DE DINOSAURUSSEN

www.clavisbooks.com

WONDERWAAR

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

Jan Leyssens & Joachim Sneyers

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

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3891 6
CV_9789044834642.indd All Pages

9/06/20 08:24

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3464 2
14/02/19 11:14
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met kleurenillustraties,
fictie en non-fictie, van eigen bodem,
sledehond, husky, huisdier,
geschiedenis van de hond,
door de ogen van een hond

Mijn baasje en ik
Een meeslepend en informatief verhaal, verteld
door de Siberische husky Esdra. Voor dierenvrienden vanaf 10 jaar.
Esdra is een Siberische husky, een sledehondenras. En Stefan is de musher, de baas van een sledehondenteam. Hij heeft zijn hond grootgebracht
van puppy tot heuse wereldkampioen. Esdra
blaft, sorry, vertélt zelf haar verhaal. Je komt alles
te weten over het opvoeden van de puppy tot
de dagelijkse training, van soorten sledehonden
tot sledehondenwedstrijden. Daarnaast ontdek
je de geschiedenis van wolf tot huishond en sledehond. Spring op de slee en glij mee op deze
avontuurlijke sneeuwtocht. Yeeeep!
Prijs: € 21,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 3252 5
Titel: Esdra, het verhaal van een bijzondere sledehond
Auteurs: Stefan Goris (Zutendaal)
en Stijn Moekaars (Bilzen)
Illustrator: Ina Hallemans (Herselt)
Vanaf 10 jaar / nur 218 / Geb. 96 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

9 789044 832525

ISBN: 978-9044832525
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Meer bijzondere honden

Een combinatie van interessante weetjes en een leuk dagboekverhaal,
waarbij je alles leert over geleidehonden. Voor iedereen vanaf 8 jaar.
Julius is geleidehondgebruiker en Ruth is puppypleegmama.

zijn
Dagboek van een geleidehond

Mijn ogen zijn jouw ogen

Mede gesc
hreven do
or
Stefan Go
ris, voorm
a
lig
wereldkam
pioen
sledehond
enrace

Ruth Wielockx & Julius Schellens

In dit boek volg je Rino, een pup die wordt opgeleid tot geleidehond.
Hoe gaat het eraan toe in zijn pleeggezin?
Wat leert hij allemaal in het opleidingscentrum?
En wat mag jij zelf wel of niet doen als je een geleidehond tegenkomt op straat?
Je komt het allemaal te weten!
Bovendien lees je in het dagboek van Rino wat hij zelf van zijn taken
en zijn leven met zijn baasje vindt.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835489

Clavis

Ruth Wielockx
& Julius Schellens

informatief

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3548 9
Derde druk reeds verschenen

Dagboek van een geleidehond

Sleutelwoorden:

jeugdboek
young adult,
met illustraties,
Nederlands,
fictie,
van
vaneigen
eigenbodem,
bodem,geweld,
planten,misdaad,
natuur,
vlinders
vriendschap,
en andere
liefde,insecten,
moord,
vriendschap,
aanslag
avontuur,
winnen en verliezen

Clavis Uitgeverij

De kracht van planten en vriendschap
Een verhaal over vriendschap, het leven van vlinders en de geheimzinnige groeikracht van planten,
die begint in het donker, bij de wortels! Vanaf 9 jaar.
Jikke kent Bernie nog maar net, als ze een geheimzinnig zaadje van hem krijgt. Het komt uit de kas
van Imelda, die zich nogal vreemd gedraagt. Jikke
kweekt het zaadje op tot een sierlijk klimplantje. Wel
raar dat ze er jeuk van krijgt. En waarom blijven haar
pompoenenplanten zo klein? Jikke en Bernie gaan
op onderzoek uit. Waarom houdt Imelda de planten
eigenlijk verborgen? Of zijn het de witte vlinders die
geheim moeten blijven?
ISBN 978-9044841572

Prijs: € 16,95
Verschijnt: juni 2021

isbn 978 90 448 4157 2
Titel: Mysterie in de moestuin
Auteur: Jeanet Kingma (Den Bosch)
Illustrator: Myriam Berenschot (Groningen)
Vanaf 9 jaar / nur 282-283 / Geb. 232 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van dit duo

Een betoverend en fantasierijk verhaal over vogels, vakantie en
vriendschap. Voor schelpenrapers vanaf 8 jaar.

Jeanet Kingma

Riska is nieuw op de camping en heeft nog geen vrienden. Lastig, als
je best verlegen bent. Maar dan komt ze Sjoerd tegen. Ze ruilt haar
haaientand tegen zijn mossel. Dat lijkt een slechte ruil, totdat de schelp
opengaat. Er zit een diertje in, met rode donsveertjes. Als ze ook nog
een snavel ziet, weet Riska het zeker: dit is geen mossel, maar een
vogel! Het diertje is zo bijzonder dat Riska en Sjoerd hun ontdekking
geheimhouden. Maar hoelang kan dat? En is de camping wel veilig
voor hun mosselvogel?

met illustraties van
Myriam Berenschot

In een tekening kan alles. Daarom houdt Tasko zo van tekenen. Op een dag vindt hij een tekening van Fenna, die
nog maar net in zijn straat woont. Er staan twee grote paarden op. En een bos met daarin een huis met veel te grote
deuren. Tasko kan het niet laten er een ridder bij te tekenen.
En ook een roofvogel en een ijscowagen. Mooi!

JEANET KINGMA

Jeanet Kingma
Ik hield mijn adem in. Hij leek wéér groter geworden. Hij had nu geen
donsveertjes meer, maar felrode glanzende volwassen vogelveren. De
oranje vlekken onder zijn ogen gloeiden en zijn grijze snavel was stevig,
net als zijn poten. Hij was, zeker weten, de allerbijzonderste vogel die ik
ooit had gezien!

JEANET KINGMA

met illustraties van

Myriam Berenschot

Maar als Tasko en Fenna later samen een ijsje eten, komen
ze opeens ín de tekening terecht. En ze kunnen alleen uit
de fantasiewereld ontsnappen door van het ene avontuur
naar het andere te springen. Lukt het de kinderen om weer
veilig thuis te komen?
Een fantasierijk verhaal vol vriendschap, ridders en
tekeningen. Voor dagdromers vanaf 9 jaar.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044827057

9 789044 827057

ISBN 978-9044832877

Clavis

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 2705 7

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3287 7
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Op avontuur
Geen gevaar is te groot,
geen uitdaging is te zwaar.
Lezen is een avontuur
en in iedereen schuilt een held.

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
fictie, van eigen bodem,
geschiedenis, oude Grieken,
Griekse mythen, Griekse goden,
Theseus, Zeus, Hera, minotaurus

Clavis Uitgeverij

Terug in de tijd!
Een vrolijk en poëtisch boek voor kinderen die houden van avontuur en spanning en die meer willen
weten over een stukje geschiedenis. Vanaf 10 jaar.
Theseus wil weten wie zijn vader is. Hij ontmoet
zijn held, Heracles, en ontdekt dat hij zelf ook een
halfgod is, voorbestemd om het op te nemen tegen
de Minotaurus. Maar dat komt later. Eerst moeten
we het hebben over Theseus en zijn vrienden; over
Hera en haar jaloezie; over Heracles, die ook wat
met de voorgeschiedenis van de Minotaurus te
maken heeft; en over de koningen van Athene en
Kreta die oorlog zullen voeren …
ISBN 978-9044841916

Prijs: € 16,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4191 6
Titel: Theseus’ eerste overwinning
Auteur: Ingrid Vandekerckhove (Sint-Joris-Winge)
Illustrator: Frodo De Decker (Heist op den Berg)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 160 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer oude Grieken
willewete

6+

Suzan Boshouwers & Veronica Nahmias

… dat zijn informatieve prentenboeken die een antwoord geven op de vragen

van jonge kinderen. Sommige onderwerpen staan dicht bij hen, andere een
beetje verder. Ze gaan over de wereld en de natuur om ons heen, over
het leven in het verleden en het leven nu. Op een speelse en spitsvondige
manier vertellen deze boeken wat kinderen graag willen weten.

De Grieken

Suzan Boshouwers & Veronica Nahmias

willewete De Grieken

Wil je alles weten over de oude Grieken? In dit boek lees je meer
over hoe de oude Grieken leefden. Wie waren hun helden en hun
goden? Wat leerden Griekse kinderen allemaal? Waar speelden ze
mee? En waar dachten de oude Grieken over na? Op deze en veel
andere vragen krijg je een antwoord. Je vindt in dit boek ook een
overzicht van voorwerpen uit de Griekse Oudheid, een grote uitklappagina en een miniquiz, zodat je een echte expert wordt.

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 6 jaar over

personages in de geschiedenis, namelijk de Grieken.

personages

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044826579

vanaf

6 jaar

9 789044 826579

Clavis
informatief

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2657 9
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Sleutelwoorden:

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

Duik in een nieuw avontuur

Een twe
ed
vol shap e serie
eshifter
s

Het eerste boek van een spannende en fascinerende
reeks over buitenbeentjes die half mens en half dier
zijn. Voor fans van Woodwalkers, vanaf 10 jaar.
Welkom op Blue Reef High! Dit is hét internaat voor
Seawalkers, jonge shapeshifters die in waterdieren
kunnen veranderen. De veertienjarige Tiago komt
er terecht nadat hij ontdekt dat er diep in hem een
tijgerhaai sluimert. Iedereen in zijn omgeving is bang
voor hem, maar het dolfijnmeisje Shari geeft hem een
kans. En gelukkig maar, want de twee duiken meteen
in een eerste avontuur.
ISBN 978-9044841213
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Prijs: € 17,95
Verschijnt: september 2021
isbn 978 90 448 4121 3
Titel: Seawalkers 1. Gevaarlijke gedaantes
Auteur: Katja Brandis
Illustrator: Claudia Carls
Oorspronkelijke titel: Seawalkers 1. Gefährliche Gestalten
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 296 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Clavis Uitgeverij

Meer shapeshifters

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3487 1
Prijs: € 18,95
ISBN 978 90 448 3492 5

Prijs: € 18,95
ISBN 978 90 448 3491 8

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

19

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, fictie, van eigen bodem,
ontvoering, misdaad,
goudschat, vluchten,
volwassen worden

Ontvoerd door een ontsnapte topgangster
Een opwindende roadtrip vol excentrieke personages
en geflipte actiescènes. Een thriller voor tieners die
houden van adrenaline en een serieuze scheut humor.
Wanneer een ontsnapte gevangene de auto van
zijn moeder carjackt, belandt Maxim in een bloedstollende politieachtervolging. De bestemming van
zijn ontvoerder is duidelijk: Londen. Maar de weg
ernaartoe betekent een permanente achtervolging
bol van de actie en een ontdekkingstocht vol bonte
en vaak humoristische personages. Zij helpen hen
de ene keer op weg en steken hen de andere keer
stokken in de wielen.
Prijs: € 16,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4206 7
Titel: De bende van Nemesis
Auteur: Frederick Deloddere (Gent)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 284 / Geb. 272 pagina’s

ISBN 978-9044842067
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Formaat: 145 x 210 mm

Meer van
Frederick Deloddere
& Esther Platteeuw

Zo klinkt het tientallen keren per dag wanneer tante Mekel een
dikke fluim oprakelt uit haar keelgat. Vies, hè? Met dat onmens
moet de tienjarige Zaan samenleven sinds zijn ouders gestorven
zijn. En het wordt nog erger. Er is ook die graatmagere kwast van
een meneer Mekel, die Zaan af en toe een klap verkoopt. Vooral
als Zaan een fout schrijft op school, is het raak. Zaan is er zeker
van dat zijn letters met elke klap meer overhoopraken. Tot zijn
schrijffouten plots tot leven komen. Krijgt hij dankzij hen zijn
letters en zijn zelfvertrouwen weer op orde?

Frederick Deloddere

GRBREEERGHUUURGHAABRRHAAHGRR

Frederick Deloddere
met illustraties van

Esther Platteeuw

Een grappig en brutaal boek over faalangst en dyslexie. Maar vooral
over opkomen voor jezelf en je pesters afschrijven.
Voor lettervreters vanaf 10 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044839739

9 789044 839739

CV_9789044839739.indd All Pages

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3973 9
22/12/2020 12:35

Clavis Uitgeverij

Perfect voor de Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van ‘Worden wat je wil’,
waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast
kunnen dromen over later.

Prijs: € 18,95
ISBN 978 90 448 3509 0

Prijs: € 22,95
ISBN 978 90 448 3883 1

Prijs: € 14,95
ISBN 978 90 448 3821 3

Prijs: € 15,95
ISBN 978 90 448 4044 5

Genomineerd voor
de Hotze de Roosprijs

Actieprijs: € 7,50 (i.p.v. € 12,95)
Geldig van 1/08/21 t.e.m. 31/10/21
ISBN 978 90 448 3090 3

Prijs: € 14,95
ISBN 978 90 448 3116 0
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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:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met illustraties, fictie,
reeks, van eigen bodem, sport,
voetbal, avontuur, spanning,
vriendschap

Alles hangt af van dat ene schot
Weer kan Kief het niet laten om onrecht te bestrijden. De
boeken over Kief zijn de perfecte aanloop naar Gerard
van Gemerts successerie over de Voetbalgoden. Vanaf
7 jaar.
Kief doet mee aan de landelijke strafschoppenwedstrijd. De finale is in de rust van een wedstrijd van profclub FC Aetsveld in een bomvol stadion. Ondertussen
steelt iemand op mysterieuze wijze de spullen uit de
gymzaal van school. Samen met zijn vriend Remy ontdekt Kief een busje dat op een verdachte plek staat.
Daar willen de jongens natuurlijk meer van weten.
ISBN 978-9044842883

Prijs: € 9,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4288 3
Titel: Kief de goaltjesdief. Penaltytrofee
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Mark Janssen (Valkenburg aan de Geul)
Vanaf 7 jaar / nur 282 / Geb. 56 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer over Kief de goaltjesdief
sport

sport

Remy mag met Daan en zijn familie een dagje mee naar zee. Op het
strand gaan de vrienden natuurlijk zo snel mogelijk voetballen. Maar
opeens is Daans kleine zusje weg. Terwijl Daan en Remy over het
strand lopen om haar te zoeken, zien ze twee jongens portemonnees
en mobieltjes stelen bij de windschermen. Daar willen ze een stokje
voor steken. Maar tegelijk een meisje zoeken en dieven achtervolgen,
dat valt nog niet mee. Zeker niet omdat ze óók nog een weddenschap
hebben lopen over een potje strandvoetbal …
Het veertiende verhaal over Daan en Remy is als een beslissende
strafschop in de laatste minuut: alles of niets. De perfecte aanloop
naar Gerard van Gemerts successerie over de Voetbalgoden. Vanaf
7 jaar.

STRANDVOETBAL

CAMPINGVOETBAL

Het zomerse elfde boek in de serie ‘Kief de goaltjesdief ’ is alweer
een voltreffer. Ook op vakantie voetbalt Daan, maar in een andere
omgeving en met andere kinderen. Deze reeks is de perfecte
warming-up voor Gerard van Gemerts successerie ‘De Voetbalgoden’.
Vanaf 7 jaar.

GERARD
VAN GEMERT

GERARD
VAN GEMERT

Daan Kiefsma, oftewel Kief de goaltjesdief, gaat met zijn ouders op
vakantie naar Frankrijk. Meteen na aankomst leert Daan op de
camping Ricardo kennen, een jongen die net als hij graag een bal
letje trapt. Dezelfde dag nog ontmoet hij bovendien het leuke meisje
Daniëlle, dat ook al blijkt te voetballen. Daan wordt helemaal en
thousiast als hij hoort dat er binnenkort een voetbaltoernooi op de
camping georganiseerd wordt. Samen met zijn vakantievrienden
Ricardo en Daniëlle wil hij een team samenstellen, maar de verve
lende Paul probeert daar een stokje voor te steken. Lukt het Daan
om op tijd zijn ploeg bij elkaar te krijgen, en zal hij succesvol zijn
op het toernooi?

GERARD VAN GEMERT

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044825350

9 789044 825350

7+

CAMPINGVOETBAL
www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044830415

MET ILLUSTRATIES VAN MARK JANSSEN

Clavis
sport

Prijs: € 9,95
isbn 978 90 448 2535 0

GERARD VAN GEMERT

7+

STRANDVOETBAL
MET ILLUSTRATIES VAN MARK JANSSEN

Clavis
sport

Prijs: € 9,95
isbn 978 90 448 3041 5

23

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek, fictie, van eigen
bodem, pleegzorg,
jeugdbescherming,
avontuur, spanning, familie

Vastberaden. Op zoek naar papa
Gerard van Gemert neemt je mee in het hoofd van
een pleegkind dat op zoek is naar maar één ding:
liefde. Voor iedereen vanaf 12 jaar.
Om verschillende redenen verblijft de 13-jarige
Vince voor de derde keer bij een pleeggezin. Als
hij tijdens een bezoek aan zijn moeder een brief
ziet liggen, denkt hij dat die van zijn biologische
vader is. Die heeft hij sinds zijn vierde niet meer
gezien. Op de achterkant van de brief staat een
postcode en huisnummer. Vince besluit zijn vader
op te sporen. Zijn allerlaatste hoop op vastigheid.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: september 2021
isbn 978 90 448 4285 2
Titel: Vastberaden. Op zoek naar zekerheid
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Rudi Jonker
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / nur 283-284 / Geb. 150 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044842852

Meer van Gerard van Gemert
Lizie heeft leukemie. Als de chemokuren niet
aanslaan, is een beenmergtransplantatie haar enige hoop. Alleen is het erg moeilijk om hiervoor
een geschikte donor te vinden. Maar daar kan
Lizie zich voorlopig geen zorgen over maken. Ze
moet namelijk eerst samen met haar klasgenoten
ontdekken wat er toch aan de hand is in de leegstaande villa Havikshorst. Als Lizie bovendien
te horen krijgt dat Make-A-Wish haar grootste
wens in vervulling gaat brengen, lijkt het wel of
de ziekte haar leven niet meer beheerst. Lijkt,
want Lizie weet dat het snel kan veranderen.
Gerard van Gemert laat in dit spannende en hoopvolle verhaal zien dat een kind met een levensbedreigende ziekte
vooral gewoon een kind wil zijn. Voor lezers vanaf 10 jaar.

Een deel van de opbrengst van dit boek gaat
naar Make-A-Wish Nederland.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835076

Bedankt!

Clavis
MAW Sticker

CV_9789044835076.indd All Pages
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Bedankt

50mm DEF.indd

1

01-11-18

15:57

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3507 6
14/12/18 15:53

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
van eigen bodem, vriendschap,
dromen, tegenslag,
doorzetten, (zelf)vertrouwen

Clavis Uitgeverij

Een nieuwe
weg voor
Judith Kopp
ens, succesv
ol
auteur van
tientallen
prentenboek
en

Puberleed en droomkracht

Een bijzonder verhaal dat zowel op humorvolle als
ontroerende wijze laat zien dat het belangrijk is om in
jezelf en je eigen dromen te blijven geloven. Voor lezers
vanaf 10 jaar.

ISBN 978-9044841640

Syl is 12 jaar en 7 maanden wanneer ze ontdekt dat
haar leven jammerlijk is mislukt. Haar vriendje heeft
het uitgemaakt via WhatsApp, oma is opgenomen
in het ziekenhuis en tot overmaat van ramp moet ze
ook nog op haar kleine zusje passen. Kan het nog
erger? Maar dan ontmoet Syl Sebas en ontdekt ze dat
tegenslag ook mooie dingen kan brengen, zolang je
maar in je dromen blijft geloven.
Prijs: € 14,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4164 0
Titel: Kan het nog erger?
Auteur: Judith Koppens (Eindhoven)
Illustrator: Marja Meijer (Velp)
Vanaf 10 jaar / nur 283 / Geb. 144 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, fictie,
Clavis-debuut, van eigen bodem,
rouw, verdriet, ontroering,
transformatie, hoop

Een reis door rouw
Een fantasierijk, gelaagd verhaal over verdriet, rouw,
verandering en hoop. Voor kinderen vanaf 8 jaar.
Het iets is er sinds zijn moeder van het balkon viel.
Frederick wil het iets niet. Zijn vader brengt hem
de verkleinmachine. Frederick hoopt dat als hijzelf kleiner wordt, het iets verdwijnt. De verkleinde
Frederick reist in een drone de wereld rond. Maar
het iets blijft. Dan ontmoet hij de ibis, een vogel uit
Egypte. Voor het eerst staat Frederick echt stil bij
de dood van zijn moeder.
ISBN 978-9044841701

26

Prijs: € 9,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4170 1
Titel: Het iets
Auteur: Lorena Veldhuijzen (Venhuizen)
Illustrator: Eva Spear (Amsterdam)
Vanaf 8 jaar / nur 282

Geb. 64 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, vriendschap, walvissen,
de dood, rouw, eiland,
nieuw leven

Clavis Uitgeverij

Een troostend en verwarmend verhaal
Een poëtisch prentenboek over verlies en vriendschap. Voor kinderen vanaf 6 jaar.

ISBN 978-9044837148

Een meisje gaat naar haar opa op Kraaien
eiland, omdat haar moeder ziek is. Ze trekt op
met Kai, een jongen die veel weet over de zee.
Op de dag van intens verdriet spoelen vier walvissen aan.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 3714 8
Titel: Toen de walvissen kwamen
Auteur: Phebe Rasch (Heemstede)
Illustrator: Margriet van der Berg (Amersfoort)
Vanaf 6 jaar / nur 274 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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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.

Sleutelwoorden:

young adult, fictie, van eigen bodem,
wensen, familie en vrienden,
liefde, rouw, de wereld
verbeteren

Clavis Uitgeverij

Wat is jouw grootste wens?
Een ontroerende young adult over rouw, het herpakken van je leven, en het vinden van jezelf in
de liefde van anderen.

ISBN 978-9044842982

Kayla Hollis’ wereld valt in stukken als haar tweelingbroer Xavier overlijdt. Onophoudelijk denkt
ze aan Xavier, die elke dag vroeg: ‘Als jij een
wens voor de wereld mocht doen, wat zou je dan
wensen?’ Kayla sluit zich af van iedereen. Totdat
ze naar een praatgroep voor rouwende jongeren
gaat. Daar ontmoet ze Oliver. Samen met hem
doet ze waar Xavier nooit de kans voor kreeg:
ze laten zijn wensen voor de wereld uitkomen.
Prijs: € 22,95
Verschijnt: september 2021

978 90 448 4298 2
Titel: Wens voor de wereld
Auteur: Manon Visser (Erica)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 480 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
isbn

Meer van Manon Visser

Prijs: € 20,95
isbn 978 90 448 4022 3
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Sleutelwoorden:

young adult, fictie, van eigen
bodem, realistisch en
aangrijpend, schoolkamp,
pesten, groepsgedrag,
eenzaamheid

Een plagerijtje moet kunnen, toch?
Een bewerking van een bestaand verhaal. Een aangrijpend boek voor young adults.
De hele klas gaat op schoolkamp naar Terschelling.
Alle leerlingen zijn enthousiast. De stemming is
uitgelaten. Iedereen zou hen voor een voorbeeldig
schoolklasje van een middelbare school houden,
maar de werkelijkheid is anders. Het hele schooljaar al verziekt een groepje jongens de sfeer in de
klas met allerlei pesterijen. Ze hebben het vooral
voorzien op Ivo. Het is of tijdens deze kampweek
alle remmen losgaan. De leraren hebben geen vat
meer op hen.
Prijs: € 16,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4155 8
Titel: De vlucht van de zeemeeuw
Auteur: Greet Beukenkamp (Amerongen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 320 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

ISBN 978-9044841558

30

Meer van Greet Beukenkamp

ISBN 978-9044829563

onvergetelijke ONTVOERDER

www.clavisbooks.com

MIJN

Een bloedstollend verhaal voor young adults over angst,
misdaad en liefde. Indringend en levensecht geschreven.
Beleef het stockholmsyndroom zelf.

Greet
Beukenkamp

Greet Beukenkamp

Maïa heeft als voedster van Toetankhamon een nauwe band met
hem, die blijft bestaan als hij als negenjarige jongen tot farao wordt
gekroond. Tien jaar later krijgt ze bericht van zijn dood. Tijdens een
veldtocht tegen het Hettische leger is zijn strijdwagen omgeslagen.
Was het een dom ongeluk of was het moord? Ooit heeft Maïa Toet
beloofd om de koningin bij te staan, mocht hem iets overkomen.
Daardoor raakt Maïa ook betrokken bij de strijd om de troon. Ze moet
vluchten, samen met de koningin en Nakhtmin, de commandant
van de lijfwacht. Om haar verdriet over de dood van ‘haar jongen’
te verwerken voert ze in gedachten gesprekken met hem en brengt
zo het kind tot leven waarvan ze houdt alsof het haar eigen zoon is.

mijn

Een historische young adultroman vol spanning, avontuur en intriges.
Liefde, moord en drama liggen heel dicht bij elkaar in dit uitstekend gedocumenteerde verhaal over de farao die tot de verbeelding blijft spreken.

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044827163

9 789044 827163
Clavis

De jongen achter het masker

Greet Beukenkamp

Daphne is ontvoerd door drie mannen en wordt opgesloten
in de kelder van een afgelegen huis. Het blijkt om losgeld te
gaan. Daphne staat doodsangsten uit. Door de onzekerheid
over haar lot is ze constant op haar hoede. Het enige licht
puntje is haar jongste ontvoerder. Hij maakt soms een praatje
met haar en doorbreekt zo haar eenzaamheid. Ze vraagt hem
of hij een blocnote voor haar mee kan nemen omdat ze graag
gedichten schrijft. Achter in de blocnote begint ze stiekem een
dagboek, waarin ze alles opschrijft wat ze meemaakt. Terwijl
de betaling van het losgeld op zich laat wachten en de angst
voor verkrachting en moord loert, worden Daphnes gevoe
lens voor haar jongste ontvoerder steeds verwarrender …

Greet Beukenkamp

Clavis

YOUNG ADULT

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 2956 3

Prijs: € 21,95
isbn 978 90 448 2716 3

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

young adult, fictie, van eigen bodem,
psychologie, vakantie, emoties,
pleegzorg, zelfbeschadiging,
verslaving

Sommige muren breken niet
Een eigentijdse roman over jezelf afsluiten en jezelf
openstellen. Over muren opbouwen en muren afbreken. Voor young adults.
De zeventienjarige Iris heeft al heel wat meegemaakt. Sinds een aantal jaar woont ze in een pleeggezin, maar de zomers brengt ze met haar opa en
oma door op camping Le Tournesol. Wanneer ze
daar noodgedwongen het personeelsappartement
moet delen met de negentienjarige Maduro, lijkt hij
erop gebrand te zijn haar muren neer te halen, iets
waar Iris absoluut niet van is gediend. Er zit dus
maar een ding op: terugslaan.
ISBN 978-9044841084

Prijs: € 18,95
Verschijnt: september 2021
isbn 978 90 448 4108 4
Titel: Steen voor steen
Auteur: Jacodine van de Velde (Westkapelle)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 360 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Jacodine van de Velde

www.clavisbooks.com

WAT JE ZEGT ZIE JE ZELF

Een aangrijpende maar hoopvolle, met veel
inlevingsvermogen geschreven youngadultroman,
waarin een meisje met een eetstoornis
een emotionele zomervakantie beleeft.

Jacodine van de Velde

Ellendig, zo voelt de zeventienjarige Marscha zich als ze voor
een vakantie van drie weken met haar ouders en broertje
op camping Le Tournesol aankomt. Haar eetstoornis reist
namelijk gewoon met haar mee. Hoewel ze dolgraag het
normale leven wil oppakken, blijkt dat makkelijker gezegd dan
gedaan. De hele dag door wordt ze geconfronteerd met haar
angsten en onzekerheden. Al snel leert Marscha de vrolijke,
aantrekkelijke Ruben kennen, die op de camping werkt. Hij
lijkt alles te zijn wat zij niet is. Maar ook Ruben blijkt zo zijn
problemen te hebben. Brengt dit hen dichter bij elkaar of
maakt het alles juist nog moeilijker?

Jacodine van de Velde

WAT JE ZEGT
ZIE JE ZELF

ISBN: 978-9044839098

9 789044 839098

Clavis
young adult

Prijs: € 19,95
isbn

978 90 448 4066 7

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

Sleutelwoorden:

young adult, fictie, reeks,
van eigen bodem, geschiedenis,
historie, zestiende eeuw, Italië,
Venetië, veerkracht,
zelfontdekking

Een historisch coming-of-ageverhaal
Een historisch coming-of-ageverhaal met weerhaken.
Een aanvulling op De Kronieken van Goud & Bloed,
maar kan los worden gelezen. Voor young adults.
Italië, 1570. Louis is geboren met een uitzonderlijke
stem: als hij zingt, blijft niemand onberoerd. Bisschop
Sforza moedigt hem aan zijn talenten te ontplooien.
Dit brengt Louis naar het betoverende Venetië, waar
hij tegen elke verwachting in ook de liefde ontdekt.
Maar Louis draagt geheimen met zich mee, die hem
niet alleen zijn vrijheid maar zelfs zijn leven kunnen
kosten. Welke prijs is Louis bereid te betalen – voor
succes, voor liefde, voor stilzwijgen?

ISBN 978-9044842340
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Prijs: € 24,95
Verschijnt: september 2021

isbn 978 90 448 4234 0
Titel: De castraat
Auteur: H.P. Janssens (Lummen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 560 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van H.P. Janssens

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 2753 8

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3108 5

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

young adult, fictie, reeks, van eigen
bodem, sciencefiction, futurologie,
interplanetair reizen, toekomst,
avontuur, ruimteverkenning,
buitenaardse contacten

Het mysterie wordt steeds dieper
Het derde deel in de meeslepende Enigma-reeks.
Sciencefiction van eigen bodem. Voor young adults.
In het intelligente ruimteschip Infinity reist Britt naar
Agni, de vroegere thuiswereld van de Kraken.
Maar de planeet is kaal en leeg. Ze ontmoet er
echter wel een Farr, de vertegenwoordiger van
een oud ras, met wie de Kraken altijd een mysterieuze relatie hebben gehad. Langzaam komt
Britt tot de ontdekking dat ze een belangrijke rol
speelt in de plannen van de Kraken, en misschien
ook in die van de Farr.
ISBN 978-9044843101

Prijs: € 17,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4310 1
Titel: Enigma. De wereld van de Kraken
Auteur: Guido Eekhaut (Leuven)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 296 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer Enigma
Guido Eekhaut
Het ruimteschip Bernardo Soares nadert na een reis
van maanden de onherbergzame dwergplaneet
Makemake, in een uithoek van het zonnestelsel.
Aan boord van het schip bevinden zich naast
mensen ook Turing, Kraken en Britt. Britt, die als
enige met de Kraken kan communiceren. Het is op
aandringen van deze mysterieuze ruimtewezens
dat de gevaarlijke missie wordt ondernomen,
omdat op Makemake iets te vinden zou zijn wat
ongekende mogelijkheden biedt om het heelal
te verkennen. Maar alle bemanningsleden en
passagiers hebben hun eigen verborgen agenda
en de spanningen aan boord lopen op …

HET GEHEIM VAN DE KRAKEN
Ook dit tweede deel van de Enigma-reeks neemt
je moeiteloos mee op reis door het universum.
Voor young adults die benieuwd zijn naar de toekomst.

www.clavisbooks.com

Guido Eekhaut

DE BELOFTE VAN INFINITY

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044834024

CV_9789044834024.indd All Pages

DE BELOFTE VAN INFINITY

HET GEHEIM VAN DE KRAKEN

Een intrigerend en spannend verhaal dat toont hoe
de toekomst van de mensheid eruit zou kunnen zien.
Voor young adults.

Guido Eekhaut

Guido Eekhaut

De vijftienjarige Britt woont op Titan, de grootste
maan van Saturnus, samen met enkele duizenden
vrouwen en de Turing, humanoïde robots. Django,
een Turing, neemt Britt mee naar de methaanmeren
om er op de Kraken te jagen. Die wezens lijken
primitief, maar blijken intelligent en zijn in staat
de menselijke geest te beïnvloeden. Kunnen zij
de mensen en de Turing helpen met hun grootste
ambitie: naar de sterren reizen?

ISBN 978-9044838220

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3402 4
CV_9789044838220.indd All Pages

29/01/19 12:08

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3822 0
3/04/20 11:53
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Sleutelwoorden:

young adult, fictie, van eigen
bodem, urban fantasy, emoties,
kleuren, liefde, vooroordelen,
gevangenis

Ik zie het aan je ogen …

Een verrassend verhaal dat bewijst dat iedereen meer
is dan wat je ziet. Ontroerende urban fantasy voor
young adults.
Groen is angst. Blauw is verdriet. Oranje is blijdschap.
In Pagdama vertelt de kleur van je ogen precies hoe
je je voelt … De negentienjarige Ivelle ziet het rood
van de liefde overal om zich heen. Naar háár heeft er
echter nog nooit een jongen met rode ogen gekeken.
Maar als ze een jaar na hun eerste ontmoeting de
charmante Renzo weer tegenkomt, neemt ze een
beslissing die alles kan veranderen.
Prijs: € 17,95
Verschijnt: juli 2021

ISBN 978-9044842869

34

isbn 978 90 448 4286 9
Titel: Ivelle
Auteur: Laura Diane (Schiedam)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / nur 285 / Geb. 320 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Meer van Laura Diane

ALS DE NACHT EINDIGT

Een dystopisch debuut. Donker, maar met een sprankeltje hoop,
glinsterend als de zonsopgang. Voor young adults.

LAURA DIANE

Lya Marlow heeft nog nooit de zon gezien. Sinds een verwoestende zonnevlam de helft van de bevolking wegvaagde, gaat niemand
overdag nog naar buiten. Gevangen in haar eigen huis kijkt ze toe
hoe haar sterke vader langzaam wegkwijnt door een ongeneeslijke
ziekte, terwijl haar moeder druk bezig is met het plannen van
de toekomst van haar enige dochter. Lya voelt dat ze móét
ontsnappen, al is het maar voor één dag …

LAURA DIANE

ALS DE
NACHT
EINDIGT

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837117

Clavis
young adult

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3711 7

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 4064 3

Clavis Uitgeverij

Wegens succes herdrukt

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2234 2
Vierde druk reeds verschenen
Prijs: € 16,95
978 90 448 3869 5
Tweede druk reeds verschenen
isbn

Prijs: € 17,95

978 90 448 2407 0
Vijfde druk reeds verschenen
isbn

Prijs: € 18,95

978 90 448 4024 7
Tweede druk reeds verschenen
isbn

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3574 8
Vijfde druk reeds verschenen

Prijs: € 15,95

isbn 978 90 448 2064 5
Veertiende druk reeds verschenen
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