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De kronieken van het universum 1:
In het hart van de ster
Scenario: Richard Marazano
Tekeningen & inkleuring: Ingo Römling

Korte inhoud
Een groep studenten van de 
Academie van Universele 
Historische Wetenschappen is 
met hun decaan op een verken-
ningsmissie aan boord van de 
Thucydides. Aan de rand van 
Alpha Cygna wordt hun schip 
opeens opgezogen door een tot 
op dat moment onbekend galac-
tisch fenomeen. Gestrand, maar 
nieuwsgierig en vastbesloten, 
gaan Oot-Jah, Mark, Qsi, Polly en 
Adya op een mysterieuze planeet 
op onderzoek naar het fenomeen 
waar ze het slachtoffer van zijn 
geworden. In de tempel van een 
oude beschaving ontdekken ze 
iets belangrijks wat hun kennis 
over het hele universum weleens 
op zijn kop zou kunnen zetten…

• Gloednieuwe reeks 
die zich afspeelt in de 
ruimte

• Vijf leerlingen gaan met 
‘de Decaan’, een myste-
rieuze, stokoude figuur, 
op zoek naar wijsheid en 
kennis

• Een reis naar de sterren, 
de toekomst, en ver daar 
voorbij!

Alpha Cygna.

Op een paar 
astronomische 
eenheden van de 

lichthorizon 
van de ster…

en dan te denken  
dat men eeuwenlang  
heeft gedacht dat  

deze ster...  

...vierduizend keer  
groter was dan hij 

werkelijk is…

men kende toen de fundamentele wet 
van het uitzetten van de condensaten 

nog niet, en de gevolgen ervan 
voor de lichthorizon van zo'n ster…

hou toch op, 
alsjeblieft!

Je weet best  
dat ik een hekel  

heb aan die  
fysica-onzin !

dat 
komt 

goed uit…

…de anderen 
wachten op  
ons bij de 

geschiedenisles…

nee hè !  
ook dat  
nog?!

nu al ?

3

#1 jan ‘22

De kronieken 
van het 

universum
De ruimte was nog nooit zo dichtbij…
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Dagboek van een Krijger 3:
Dwars door de woestijn
Scenario: Pirate Sourcil
Tekeningen: Jez
Inkleuring: Odone

Korte inhoud
Minus de dorpeling, Blurp de 
zombie en Magriet de krijgster 
gaan op zoek naar het portaal 
om de strijd aan te binden met 
de verschrikkelijke Enderdraak!
Alberic de woeste krijger is stom-
verbaasd! Waarom werkt Magriet 
samen met een zombie?! Samen 
met zijn jonge leerling, Bagel, 
doet hij er alles aan om hun 
plannen in de war te sturen.

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

• Derde deel in deze reeks 
voor jong en oud (of je 
Minecraft nu kent of 
niet)

• Een topper in onze 
Diedeldus-collectie

#1 aug ‘20

reeds verschenen

#2 aug ‘21 #3 feb ‘22

Dagboek van 
een krijger

Een onofficieel Minecraft-avontuur over 
vriendschap en het najagen van (verre) dromen
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Dans met mij 3:
Het verontrustende refrein
Scenario: Isabelle Bottier
Tekeningen: Fez 
Inkleuring: Alessandra Alyah Patanè & Arancia Studio

Korte inhoud
Céleste maakt kennis met 
Harmonie, een danseres van wie 
de carrière plots is geëindigd 
door een ongeluk. Harmonie 
gelooft heel erg in het jonge 
meisje en besluit haar te bege-
leiden. Céleste bewondert 
Harmonie en is in de wolken, 
maar zijn Harmonies bedoelingen 
wel oprecht en onzelfzuchtig?
Dans met mij begon onschuldig, 
maar in dit deel begint het toch 
wel echt te spoken… 

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

• Derde deel in deze swin-
gende stripreeks waar 
vriendschap het ritme 
bepaalt.

• Tegen de achtergrond 
van de flitsende dans-
wereld vertelt Isabelle 
Bottier een verhaal dat 
iedereen aanspreekt

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

#1 aug ‘20

reeds verschenen

#2 juli ‘21 #3 feb ‘21

Dans met mij
Voel de beats,  

laat je gaan en Dans met mij!
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Klaw 1:
Ontwaken
Scenario: Ozanam
Tekeningen & inkleuring: Joël Jurion

Korte inhoud
Angelo Tomassini draagt al van 
jongs af een geheim met zich 
mee: als hij wordt bedreigd, 
verandert hij in een tijger-man, 
met bloederige gevolgen… 
maar bewijzen zijn er nooit. De 
jongeman weet niet dat iedereen 
bang van hem is omdat zijn vader 
een van de grootste maffiosi van 
de stad is. Er zijn nog heel wat 
dingen die hij niet weet over 
zijn ‘Famiglia’ en over Dan, zijn 
geheimzinnige lijfwacht…

• Eerste deel van een 
gloednieuwe jeugdreeks 
– al 13 delen verschenen 
in het Frans!

• Een reeks vol avon-
tuur en actie met een 
bovennatuurlijk kantje: 
Angelo is een dhizi, 
wat betekent dat hij 
van gedaante kan 
veranderen!

• Het hoofdpersonage 
van de reeks, Angelo 
Tomassini, wordt in elk 
deel een beetje ouder: je 
volgt het personage op 
verschillende momenten 
in zijn leven

#1 maa ‘22 #3 

#5 

te verschijnen

#2 maa ‘22 #4 

NIEUWE 
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#6 #7 #8 

Klaw
Een beestige reeks  

met een bovennatuurlijk kantje!
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al een dubbele 

portie Klaw: deel 1 

en 2 verschijnen 

gelijktijdig!
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Klaw 2:
Tabula Rasa
Scenario: Ozanam
Tekeningen & inkleuring: Joël Jurion

Korte inhoud
In een paar maanden heeft 
Angelo Tomassini zijn nieuwe 
persoonlijkheid aanvaard: hij is 
een dhizi, een half-mens, half-
dier, een wezen uit de Chinese 
dierenriem. Maar hij heeft ook 
ontdekt dat hij de zoon is van 
één van de grootste maffiosi van 
de stad en hij wil niet werkeloos 
toekijken hoe zijn familie zijn 
leven en dat van een hele hoop 
onschuldige mensen in gevaar 
brengt. Maar Angelo is amper 15 
jaar en is een belangrijk detail 
vergeten: de Chinese dierenriem 
telt twaalf tekens…!

• Tweede deel van een 
gloednieuwe jeugdreeks 
– al 13 delen verschenen 
in het Frans!

• Een reeks vol avontuur 
en actie met een boven-
natuurlijk kantje 

• Het hoofdpersonage 
van de reeks, Angelo 
Tomassini, wordt in elk 
deel een beetje ouder: je 
volgt het personage op 
verschillende momenten 
in zijn leven

NIEUWE 

REEKS

Klaw
Een beestige reeks met  
een bovennatuurlijk kantje!
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Meteen al een dubbele portie Klaw: deel 1 en 2 verschijnen gelijktijdig!
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