Aanbiedingsfiches

oktober, november en december 2022

Klaw

Een beestige reeks met
een bovennatuurlijk kantje!

reeds verschenen
• Angelo is een Dizhi: hij
kan van gedaante veranderen en neemt het zo
op tegen het kwaad
• Een geweldige
jeugdreeks (die we
aan een hoog tempo
op je loslaten!) met
manga-achtige
tekeningen

#1

maa ‘22

#5

#2

maa ‘22

#6

#3

juni ‘22

#7

#4

okt ‘22

#8

Klaw 4:
Breuk

Scenario: Ozanam
Tekeningen & inkleuring: Joël Jurion

DIT KAN NIET. DIE GAST
DIE IK VOLGDE HAD EEN
NORMAAL POSTUUR.
HIJ KAN ZICH NOOIT
HIERIN VERANDERD
HEBBEN.

HEH HEH! JE VERBAAST JE
OVER MIJN POSTUUR? DUS JE
BEHEERST JE KRACHT NOG NIET
EENS! EN TOCH BEN JIJ MIJ
KOMEN UITDAGEN.

MAAKT NIET UIT.
NOG EVEN EN AL
JE KRACHT ZAL JE
LICHAAM VERLATEN.

UITSTEKEND.
JE LEERT SNEL.

Korte inhoud

Terug naar de oorsprong van
de Dhizis, naar Azië! Een paar
maanden na de gebeurtenissen
in Chicago zijn Angelo en Lisa
aangekomen in een voorstad
van Shanghai. Daar doet onze
held zijn uiterste best om zijn
machtshonger te onderdrukken
die hem
aanzet om de Dhizi van
4
de draak over te nemen van zijn
vriendin. Maar hij weet nog niet
dat de omgeving daar barst van
nieuwe Dizhis… goed nieuws, of
slecht nieuws? Dat zal hij snel
ontdekken!

HET ZAL JE
DOOD NIET MINDER
PIJNLIJK MAKEN.

21 oktober 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-490-8

Actie/Jeugd

DUS JE
ZOCHT ME?

De beroemdste detective ter wereld heeft
een zus met een speurneus: Enola Holmes

Enola Holmes loopt een oude
bekende tegen het lijf: Lady
Cecily Alistair. Die laatste lijkt
de wanhoop nabij en stopt Enola
een roze waaier toe met een
boodschap in geheimschrift erop.
Cecily heeft haar hulp nodig!
Enola besluit het mysterie tot de
bodem uit te spitten en ontdekt
dat Cecily is ontvoerd om tegen
haar wil te worden uitgehuwelijkt. Al snel botst ze op een
andere detective die zich ook met
de zaak bezighoudt… haar broer
Sherlock Holmes!
Maar Enola is vastbesloten
het zaakje in haar eentje op te
lossen!

• Gebaseerd op de succesvolle jeugdboekenreeks
van Nancy Springer
• In de loop van het jaar
komt er een tweede film
over Enola Holmes!
• 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). De softcovereditie verschijnt in
november.

Enola Holmes 4:

Het geheim van de waaier

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

Jeugd/Detective

Enola Holmes

Korte inhoud

21 oktober 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-493-9

18 november 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-494-6

reeds verschenen

#1

sept ‘20

#4

okt ‘22

#2

okt ‘20

#3

te verschijnen

aug ‘21

Hexeleintje

Stap binnen in de wereld van de fabeldieren!

reeds verschenen
• Een verfrissende
jeugdreeks over magie
en vriendschap, vol
spanning en avontuur
• Scenario van Sylvia
Douyé, met betoverende
tekeningen van Paola
Antista

#1

juli ‘21

#2

sept ‘21

#3

okt ‘22

• Gelimiteerde hardcovereditie (zonder recht van
retour). De softcovereditie verschijnt in
november.

Hexeleintje 3:

Mijn fabelachtige familie
Scenario: Sylvia Douyé
Tekeningen: Paola Antista
Inkleuring: Lowenael

Dus ik ga
op de plek van
Alcide staan,
klopt dat?

Mag ik
achteraAn
staan?

Juist. Ik
stonD vooraan,
Hexeleintje stonD
acHter me , en alcide
liep acHteraan op de
avonD dat hij tara
in een glazen beelD
veranDerDe !

Ik wil proberen
om, je weet wel, het
dier te zien dat
alleen ik kan zien!

Onmogelijk !
Je moet in het midDen
blijven! De reconstructie
moet heel precies gebeuren.
Het is de enige manier om
eracHter te komen hoe alcide
te werK is gegaan!

KijK eens wie
mee komt doen met
de reconstructie !

Korte inhoud

Nu iedereen eindelijk weet wie
de wezens in standbeelden van
glas veranderde, onderzoeken
ze hoe de schuldige te werk
is gegaan. Terwijl Willa het
mysterie probeert te ontrafelen
dat nog over de zaak hangt,
gaat Hexeleintje op zoek naar
haar afkomst en onderzoekt ze
waarom zij als enige dat fabeldier kan zien.
Ondanks de gebeur tenissen
moeten de leerlingen ook zorgen
voor wezens in nood. En ja hoor,
plots duikt er een nieuwe zieke
op die een duistere schaduw
werpt op Lille de Voorde…
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21 oktober 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-491-5

18 november 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-492-2

Magie/Avontuur/Jeugd

Iedereen wacht op mij voor de
reconstructie van het misdrijf!

• Een verhaal dat zich
afspeelt in een wonderlijke wereld vol Keltische
tradities
#1

dec ‘22

• Het scenario is van
Lylian (De Reuzen), de
betoverende tekeningen
van Raka

Het geheim
van de witte wolvin
Geweldige verstripping van de succesvolle
romantrilogie van Henri Lœvenbruck

Het geheim van de witte wolvin 1:
De ring

16 december 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-522-6

Korte inhoud

Op het eiland Gaelia wordt het
leven geleid door de Druïden,
die beschikken over voorvaderlijke natuurkracht, en door de
Opperkoning, een christen en
een machtige monarch. Maar
het evenwicht in het koninkrijk
wordt bedreigd door een afvallige zwarte heer, die de raad der
Druïden wil vernietigen en de
macht grijpen.
Ver van die geschillen staat het
leven van Alea, een jong straatmeisje dat steelt om te overleven, plots op zijn kop wanneer
ze een ring vindt die haar mysterieuze krachten geeft. Imala, de
witte wolvin die door haar roedel
is verjaagd, dwaalt eenzaam rond
tot ze een boself tegenkomt die
haar de weg lijkt te wijzen. Alea
en Imala weten het nog niet,
maar hun ontmoeting ligt al
vast, geleid door die onveranderlijke kracht die de Moïra heet…
Gaan zij met z’n tweeën het lot
van heel Gaelia bepalen?
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Fantasy/Avontuur/Jeugd

Scenario: Lylian
Tekeningen: Raka
Inkleuring: Sébastien Bouët

Het vergeten eiland
Een toverachtige reeks, met tekeningen van Paola Antista

• Een toverachtige reeks,
met tekeningen van
Paola Antista (Hexeleintje)
• Een vleugje
spanning in onze
Diedeldus-collectie

#1

dec ‘22

Het vergeten eiland 1:
De dromeneters

Scenario: Xavier Bétaucourt
Tekeningen: Paola Antista
Inkleuring: Martina Saviane

Spanning/Jeugd

Korte inhoud
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Nadat hun plezierbootje
gegrepen wordt door een
storm, houdt een koppel met
twee kinderen halt op een klein
droomeiland. Alle inwoners zijn
er jong, mooi en heel attent.
Maar wanneer het gezin wil
vertrekken, zijn de kinderen plots
verdwenen. Waar zijn ze naartoe?
Misschien ligt het antwoord wel
op dat deel van het eiland dat
verboden is voor bezoekers…

16 december 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-523-3

Katsuo 1:

De zwarte samoerai

Samoerai/Jeugd

Scenario: Franck Dumanche, Stéphane Tamaillon
Tekeningen: Raoul Paoli
Inkleuring: Joël Odone

16 december 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-524-0

Korte inhoud

Katsuo, een moderne jongen,
komt in het bezit van een
magisch zwaard dat hem naar
middeleeuws Japan katapulteert.
Daar ontmoet hij zijn onhandige
voorouder, Honjo, en trekt hij
aan zijn zijde, en die van Naomi,
een jonge, onvervaarde vechtster,
op een queeste. Samen gaan
ze op zoek naar Zatoïchi, een
beroemde samoerai. Want hij is
de enige die de terugkeer van de
zwarte Samoerai kan beletten,
een vreselijke krijgsheer met een
magische wapenrusting.
Katsuo zal een keuze moeten
maken: het Japan van weleer
redden, of terugkeren naar
zijn eigen tijd. Maar die twee
werelden blijken innig met elkaar
verbonden…

• Een nieuw speerpunt
van ons Jaar van de
Samoerai, in onze
Diedeldus-collectie
• Een spetterende
samoerai-reeks waar
de moderne tijd en het
oude Japan samenkomen

#1

dec ‘22

• Herkenbaar uitgangspunt van een jongen die
graag gamet… en dan
kennismaakt met een
onbekende wereld, die
maar al te echt is!

Katsuo

Een spetterende samoerai-reeks waar de
moderne tijd en het oude Japan samenkomen

21 oktober

18 november
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