Aanbiedingsfiches

juli, augustus, september 2021

Dans met mij 2:

Korte inhoud

Tweede adem

Magical Five heeft een optreden
versierd in de volgende videoclip van Urban Gang. Het is een
droom die in vervulling gaat,
maar voor Céleste wordt het
eerder een beproeving. Het valt
niet mee om te dansen voor
iemand die jou niet ziet zitten
en die je vrienden duidelijk veel
liever heeft. En wat voert Salim,
die meestal zo close met haar
is, in zijn schild? Haar twijfels
zetten het optreden en hun
vriendschap op de helling, maar
dan ontdekt Céleste vreemde
graffiti op de muren van de stad.
Die leiden haar naar een wereld
waar dansen de allures van een
gevechtssport krijgt.

Jeugd/Dans

Scenario: Isabelle Bottier
Tekeningen: Fez & Darko
Inkleuring: Andrès Garrido Martin, Xavi Di Montell

Nee nee nee, het valt niet altijd mee,
je zit in de puree, maar ‘k heb wel een idee!

Ik kan haast niet
geloven dat we in de
volgende clip van Urban
Gang gaan dansen.

Hun kanaal
trekt almaar
kijkers. Da’s goed
voor ons.

Wat goed
dat Estella ons
die tip gaf.

Let op wereld!
De Magical Five
komen eraan!

Loop niet te hard van
stapel! Het is nog niet voor
elkaar. De band moet onze stijl
nog zien zitten.

Maak je
geen zorgen.
We zullen hun wel
even wat laten
zien!
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9 juli 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
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• Tweede deel in deze
swingende stripreeks
waar vriendschap het
ritme bepaalt.
• Tegen de achtergrond
van de flitsende danswereld vertelt Isabelle
Bottier een verhaal dat
iedereen aanspreekt

reeds verschenen

#1

aug ‘20

#2

juli ‘21

• Dans met mij zorgt voor
de juiste ‘groove’ in onze
Diedeldus-collectie

Dans met mij

Heb jij de moves? Dans je graag?
Trek je dansschoenen aan en volg
Céleste op haar avonturen.

Hexeleintje
Een betoverende nieuwe reeks voor
leerling-tovenaars en hobbyheksen

te verschijnen
• Een vleugje
magie in onze
Diedeldus-collectie
• In Hexeleintje volg je
de avonturen van
Hexeleintje, een jonge
heks die kennismaakt
met de wonderen van
magie, en haar plaats
zoekt in een magische
wereld vol betoverende
dieren en heksen en
tovenaars, de een al
sympathieker dan de
ander.

#1

Later word ik fantasmagoog
Scenario: Sylvia Douyé
Tekeningen: Paola Antista
Inkleuring: Lowenael

Jullie zijn
allemaal naar
hier gekomen met
in jullie hart een
wilde hoop…

…jullie willen je
allemaal specialiseren
in het verzorgen
van fabeldieren.

…ga ik de primus
onder jullie tot
mijn persoonlijke
assistent benoemen.
Maar eerst overloop
ik effe alle
regels.

Maar dat wordt een harde
strijd, zoals jullie zien is de
concurrentie groot!

Korte inhoud

e
ws
eu ek
Ni re

Hexeleintje is nieuw in de cursus
Cryptozoölogie, waar ze alles
hoopt te leren over haar passie:
de studie van legendarische
dieren! Gedragsanalyse, magische verzorging en africhting
staan op het programma. Maar
het kostbare diploma krijg je niet
zomaar… Hexeleintje zal zich
niet alleen moeten verdiepen in
hydra’s, vampiers en griffioenen,
maar ze zal ook haar nieuwe
klasgenootjes moeten leren
kennen. Sommigen van hen
zullen vrienden worden, anderen
vijanden…

sept ‘21

aan het einde van
de vele, lange uren die wij
samen gaan doorbrengen…

regel
numMer 1!

Wees AlTIJD
stIPt oP tIJd!
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9 juli 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-284-3

9 juli 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-281-2

Jeugd/Fantasy

• Gelimiteerde hardcovereditie (zonder recht van
retour) en softcovereditie
verschijnen gelijktijdig.

#2

Hexeleintje 1:

• Door de lezers van
Mickey uitgeroepen tot
beste strip van het jaar!
• Geschreven door Sylvia
Douyé met fabelachtige
tekeningen van Paola
Antista.

juli ‘21

reeds verschenen
• Populaire jeugdreeks
van Dupuis, een van de
speerpunten van onze
Diedeldus-collectie
#1

#5

#2

juli ‘21

#6

#3

• Eerste deel van een
nieuwe cyclus

#4

• De tekeningen van Brice
Cossu trekken je zo de
prehistorie in, maar kijk
uit voor de kannibalen,
en hun kookpotten!

sept ‘21

FRNK

Avontuur, humor en barbecuesaus, de ideale
ingrediënten voor een heerlijke reeks

FRNK 5:
Kannibalen

Jeugd/Avontuur

Scenario: Olivier Bocquet
Tekeningen: Brice Cossu
Inkleuring: Yoann Guillo

Pas
op voor
de steen!
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9 juli 2021
Softcover, 64 pagina’s
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Tijdens de zoektocht naar zijn
ouders belandt een dertienjarige
weesjongen onverhoeds in de
prehistorie, waar hij noodgedwongen alles zelf moet doen:
het vuur ontdekken, zeep maken,
klinkers bedenken… en het er
levend vanaf brengen tussen
voorhistorische monsters en
brutale holbewoners.
Na een vulkaanuitbarsting is de
hele stam onder een boomstronk
gevlucht voor de woede van de
vulkaan. Frank is de laatste die
Leo en Brabbel heeft gezien, en
natuurlijk beweert iedereen dat
hij ze heeft laten sterven… Hij
kan ook moeilijk zeggen dat
hij ze naar de 21ste eeuw heeft
gestuurd via het meer waarlangs hij zelf naar de prehistorie
is geraakt! Frank is nauwelijks
bekomen van de verbijsterende
onthullingen… of hij wordt al
gevangengenomen door een
kannibalenstam. Het stamhoofd
is een vrouw, en haar dochter is
geen onbekende voor Frank…

Ni
re eu
ek w
s e

Korte inhoud

9 juli 2021
onze zomerse uitgaven

Dans met mij 2
softcover

Hexeleintje 1

hardcover & softcover

FRNK 5
softcover

reeds verschenen

#1

aug ‘20

#2

• Minus en Blurp vormen
een onwaarschijnlijk
duo, maar hun vriendschap werkt aanstekelijk
en zodra je Dagboek van
een krijger gelezen hebt,
kan je – net als zij – de
hele wereld aan!

aug ‘21

• Tweede deel in deze
reeks voor jong en oud
(of je Minecraft nu kent
of niet)
• Een topper in onze
Diedeldus-collectie

Dagboek van een Krijger 2:
Tocht door de nether

Jeugd/Avontuur

Scenario: Pirate Sourcil
Tekeningen: Jez
Inkleuring: Odone

Welkom terug in mijn Wereld! Wie
had gedacht dat ik op een dag zou
optrekken met een zombie! een
monster! een levende dode!
oké, oké,
We hebben ’t
Wel begrepen
nu!

da’s mijn beste
vriend!

en nu ben
jij ook mijn
vriend!
en onze
lieve Wolf,
WeerWolfje!

maar nee, ’t is
echt geWeldig!
HerH! mastoc gaat
stikjaloers zijn!
Wie is
mastoc?

’t arm
beest heeft
nogal ’n smak
gemaakt toen het
de enderman, Het
duivelse monster,
greep!

We
moeten ’m
terugvinden!

nu ja,
als We ‘m
terugvinden…

Korte inhoud
WeeeeerrrWolFJe!

Waar ben Je?

WeerWolFJe!
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20 augustus 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-278-2

Minus is geen doorsnee dorpeling. Wortelteelt zegt hem niets,
en handel nog minder. Hij wil
een krijger worden! Op een dag
vat hij de koe bij de hoorns
en gaat hij op avontuur. Hij
ontmoet Blurp, een zombie die
graag mens wil zijn, en samen
trekken ze de wijde wereld in,
nu ja… echt ver van huis lopen
ze niet, en wat te doen als het
donker wordt? Schuilen in het
zombiedorp? Haha!
In dit tweede deel gaan Blurp en
Minus in de Nether op zoek naar
Blazes, en ze lopen een wel heel
bizarre krijgster tegen het lijf.
Kan zij ons stoere duo leren hoe
je een echte krijger wordt?

Dagboek van
een krijger

Een onofficieel Minecraft-avontuur over
vriendschap en het najagen van (verre) dromen

reeds verschenen

#1

juni ‘21

#2

aug ‘21

• Davy Mourier en Stan
Silas staan garant voor
waanzinnige verhalen
en slagen er nu ook in
een universum neer te
zetten waar je in wílt
rondlopen (ondanks de
zombie-eenhoorns)
• Tweede deel in deze
reeks voor jong, en oud,
en iedereen die stiekem
gelooft dat zijn huisdier
superkrachten heeft

Kittens tegen... 2:
Kittens tegen eenhoorns

Jeugd/Humor/Avontuur

Scenario: Davy Mourier
Tekeningen: Stan Silas
Inkleuring: Valérie Sierro

• Kittens tegen… past onze
Diedeldus-collectie (vol
Grandioos Geklieder) als
gegoten

Korte inhoud

20 augustus 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-303-1

De poging om alle mensen in
dino’s te veranderen is mislukt.
Maar de verschrikkelijke Gurty
geeft niet op. Nu stuurt hij
eenhoorns op Eva en haar karatekittens af om zo de aarde in
handen te krijgen. Maar deze
keer zijn onze katjes voorbereid!
Eva is zeker van haar stuk en
smokkelt haar vrienden binnen
in hun hoofdkwartier. Maar
dan veranderen die schattige
eenhoornige wezentjes plots in
zombies… het belooft een heftige
nacht te worden in het fort van
Saint-Malo!

Kittens tegen...
Een fantastisch grappige reeks over een
meisje en haar unieke karatekittens

Trek mee op onderzoek met het jonge zusje van Sherlock

Londen, lente 1889. Dokter
Watson is onvindbaar!
Een nieuw onderzoek dat de
belangstelling wekt van Enola
Holmes, maar ook van haar broer
Sherlock. Enola moet een nieuwe
identiteit verzinnen, want in de
loop van haar vorige onderzoek
is ze ontmaskerd. Dit keer speelt
ze geen oud dametje en geen
naïeve juffrouw. Enola wordt een
echte lady, elegant en verfijnd.
Op bezoek bij Mrs. Watson ziet
ze een vreemd boeket. In de
taal van de bloemen is de boodschap van het boeket duidelijk:
‘ongeluk’, ‘dood’, ‘wraak’. Een
slecht voorteken

Enola Holmes 3/6:

Het mysterie van het bizarre boeket

Scenario, tekeningen & inkleuring: Serena Blasco
Naar de boeken van: Nancy Springer

*Dr John Watson - Doctor in de geneeskunde

Joddy? Is dit
dé Watson, denk je?

Jeugd/Detective

Enola Holmes

Korte inhoud

Hoe kan ik dat
nu weten, m’lady?

Niks m’lady!
Miss Meshle. Ik ben
gewoon miss Meshle!

Laat ’m
binnen, a.u.b.

Goed, m’la.. euh, Miss
Meshle, bedoel ik.

• Derde deel in deze
detectivereeks voor
jonge speurneuzen, naar
de romans van Nancy
Springer, sinds begin
dit jaar ook te zien op
Netflix
• De reeks in zes delen
van Serena Blasco is een
voltreffer
• Achterin het album
zit telkens een klein
dossier met spelletjes of
raadsels
• Enola Holmes is
‘elementary’ in onze
Diedeldus-collectie
• Gelimiteerde hardcovereditie (zonder recht van
retour) en softcovereditie
verschijnen gelijktijdig.
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reeds verschenen

#1

sept ‘20

#2

te verschijnen

okt ‘20

#3

aug ‘21

De Reuzen 2/6:

Korte inhoud

Siegfried

Siegfried is enig kind. Zijn ouders
zijn Duitse diplomaten, dus hij zit
vaak alleen thuis met zijn begeleider, want door zijn handicap
zit Siegfried in een rolstoel. Hij
heeft een heel sterke band met
water. De jongen brengt zijn
tijd het liefst thuis door in hun
ultrabeveiligde zwembad, als hij
niet surft op het duistere water
van het darknet. En dan ontmoet
hij Adryel… en begint hun avontuur. Misschien zorgt zijn reus er
wel voor dat Siegfried weer vrij
kan bewegen en eindelijk kan
ontsnappen uit zijn gouden kooi!

Jeugd/Avontuur

Scenario: Lylian
Tekeningen: James Christ
Inkleuring: Facio

20 augustus 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-301-7

reeds verschenen

#1

juni ‘21

#2

te verschijnen

aug ‘21
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• Een reeks in zes delen
waarbij in elk deel
één reus en één kind
centraal staat, met op
de cover telkens het kind
in de open hand van de
reus
• Onderschat nooit de
kracht van de natuur, en
van de verbeelding
• Een Diedeldus-topper
• Gelimiteerde hardcovereditie (zonder recht van
retour) en softcovereditie
verschijnen gelijktijdig.

De Reuzen

Een reuzeleuke avonturenreeks voor jong, en oud!

20 augustus 2021
onze zomerse uitgaven

dagboek van een
krijger 2
softcover

Kittens tegen...2
softcover

Enola holmes 2
hardcover & softcover

Reuzen 2

hardcover & softcover

Hexeleintje

Tweede deel in deze betoverende reeks voor
leerling-tovenaars en hobbyheksen

te verschijnen
• Een vleugje
magie in onze
Diedeldus-collectie
• Geschreven door Sylvia
Douyé met fabelachtige
tekeningen van Paola
Antista.

#1

juli ‘21

#2

sept ‘21

• Gelimiteerde hardcovereditie (zonder recht van
retour) en softcovereditie
verschijnen gelijktijdig.

Hexeleintje 2:

Het meisje dat van animonsters hield
Scenario: Sylvia Douyé
Tekeningen: Paola Antista
Inkleuring: Lowenael

Jeugd/Fantasy

Korte inhoud

De lessen fantasticologie bij
professor Archibald Balzar gaan
verder. Maar Hexeleintje voelt
zich schuldig. Ze denkt dat zij
verantwoordelijk is voor de
verdwijning van haar kameraden
en heeft het moeilijk om zich te
concentreren tijdens de les. Ze
bakt er helemaal niks meer van.
Ze kan ook niet meer verbergen
hoe ze zich voelt, zeker niet
tegenover Alcide (te attent), Willa
(te nieuwsgierig) en Merode (te…
vreemd). Maar Hexeleintje is niet
de enige die geheimzinnig doet.
En wanneer de waarheid aan het
licht komt, zal iedereen van zijn
magische stoel vallen!

17 september 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-315-4

17 september 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-316-1

reeds verschenen
• Populaire jeugdreeks
van Dupuis, een van de
speerpunten van onze
Diedeldus-collectie
#1

#5

#2

juli ‘21

#6

#3

#4

sept ‘21

• De verhalen van Olivier
Boucquet lezen als een
trein, en de stijl van
Brice Cossu past perfect
bij het fijne gevoel dat
een reeks als Frnk je
bezorgt
• Een van de speerpunten van onze
Diedeldus-collectie

FRNK 6:

Dinosaurussen

Jeugd/Avontuur

Scenario: Olivier Bocquet
Tekeningen: Brice Cossu
Inkleuring: Yoann Guillo

Korte inhoud
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Het verhaal begint in de jaren
70… Door het toeval (en een
bende lomperiken) lopen Anoukis
en Francisco elkaar tegen het lijf.
Francisco is een speleoloog en
neemt haar mee op een ontdekkingstocht. Ze stoten samen op
de smartphone van Frank, en zijn
wanhopige boodschap… Op (euh)
hetzelfde moment… in de prehistorie hebben Kenza en Frank
twee enorme dinosauruseieren
ontdekt. Genoeg voedsel voor de
hele stam voor een paar weken!
Maar dan komen de eieren plots
uit… Toch is de razende mamadino niet de grootste bedreiging
voor Frank en Kenza. Een haatdragende eenarmige kannibaal
zit hen onvermoeibaar achterna.
Een te duchten kerel, ook al ziet
hij er niet gevaarlijk uit…

FRNK

Avontuur, humor en dinosaurussen, de ideale ingrediënten
voor een heerlijk nieuw deel in deze topreeks

17 september 2021
onze zomerse uitgaven

Hexeleintje 2

hardcover & softcover

FRNK 6
softcover

