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Heksenkind 1:
Scenario: Maxe L’Hermenier, naar de roman van Pierre Bottero  
Tekeningen & inkleuring: Stedho

Korte inhoud
Jan is de enige van zijn familie 
die niet kan toveren, want 
magie gaat over van moeder op 
dochter! Zijn moeder, zijn zes 
tantes, zijn grootmoeder en zelfs 
zijn zusje, Lisa, hebben uitzon-
derlijke krachten. Maar wanneer 
een magiedrinker hen een voor 
een uitschakelt, vraagt Jan zijn 
vader – die hij niet kent – om 
hulp. Gaan zij, een stel magieloze 
mensen, de gevaarlijke magie-
drinker kleinkrijgen… en zorgen 
voor een gelukkig einde voor de 
hele familie?

• Eerste deel gebaseerd 
op de roman van Pierre 
Bottero  

• Stedho onderscheidt zich 
weer door zijn schitte-
rende tekeningen; na 
het bejubelde Oceaankind 
zijn we geweldig blij dat 
we nu een heuse reeks 
met hem als tekenaar 
kunnen uitgeven!

• Alweer een parel in onze 
Diedeldus-collectie

Ik heet Jan, 
Jan Vandenbos.

Ik ben tien jaar en ik ben geen 
tovenaar. Zelfs geen heel klein beetje…

Mijn mama kan toveren, 
mijn oma kan toveren, mijn 

tantes kunnen toveren.

Zelfs Lisa, mijn zusje, veroorzaakt 
onweders en regenbuien als ze 

een nachtmerrie heeft.

Ik ben in maart geboren. 
Dankzij of vanwege 

mijn mama en papa.

Ik heb foto’s 
gezien van papa 
en mama, en je 
moet blind zijn 
om niet te zien 

dat die twee van 
elkaar houden.

Want papa is vertrokken toen ik vijf jaar 
oud was. Ik was toen nog klein en ik geef 
toe dat ik me hem niet goed herinner.

Ik heb me er al een 
tijdje bij neergelegd.

Maar ik, niks! 
Helemaal niks!

Ik denk dat hij 
is vertrokken 
omdat mama 
een heks is.

Eerlijk gezegd 
begrijp ik hem 
een beetje…

…of hielden.

Nieuwe 

reeks

Heksenkind
Een nieuwe, sprookjesachtige reeks van Maxe 
L’Hermenier en onze eigenste Stedho (Oceaankind)
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Dagboek van een Krijger 4:
Welkom in de End
Scenario: Pirate Sourcil
Tekeningen: Jez
Inkleuring: Odone

Korte inhoud
Alberic de krijger kan maar moei-
lijk verdragen dat hij is veranderd 
in een zombie. Toch sluit hij zich 
aan bij ons team van noobs voor 
de ultieme queeste: het gevecht 
tegen de enderdraak. Maar de 
spanning tussen Alberic en Blurp 
is te snijden. Ook al doen Minus, 
Magriet en Bagel hun uiterste 
best om hen te verzoenen, oog 
in oog met een enderdraak moet 
je kiezen: samen strijden of 
rennneeennn!

• Populaire jeugdreeks in 
het Minecraft-universum

• Ook al heb je niets met 
games, de dynamiek 
tussen de personages en 
de (h)echte vriendschap 
is heerlijk herkenbaar

• Een topper in onze 
Diedeldus-collectie

OKÉÉÉÉ 
SUKKELS, 

ZIJN JULLIE 
KLAAR?!

JAAA!

AH NEE? 
IK VOEL ME 

ANDERS AL VEEL 
BETER!

DAT 
ZOU JE NIET 
ZEGGEN, JE 
ZIET KNAL-

GROEN!

EN JIJ, 
ALBERIC, WEET 

JE ZEKER DAT JIJ 
KLAAR BENT? WANT JE 

ZIET ER NIET 
TE BEST UIT!

#1 aug ‘20

reeds verschenen

#2 aug ‘21 #3 feb ‘22 #4 feb ‘23

Dagboek van 
een krijger

Vierde deel in deze doldwaze reeks over 
een zombie en een noob krijger
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De vier van Baker street 9:
De kanarietrainer
Scenario: JB Djian & Olivier Legrand
Tekeningen & inkleuring: David Etien

Korte inhoud
Londen, 1895. Terwijl Charlie 
klaarstaat voor haar debuut 
op het toneel van de Merry 
Minstrel, belandt haar vriendin, 
de zangeres Polly Perkins, in een 
coma na een brutale aanval op 
straat… Het drama vindt plaats 
na een gewelddadige woorden-
wisseling tussen de zangeres 
en Edgar Wilson, de beroemde 
impresario van East End, alias “de 
kanarietrainer”. Charlie is ervan 
overtuigd dat deze verdachte 
figuur verantwoordelijk is voor 
de moordpoging en ze besluit te 
infiltreren in zijn musichall-troep. 
Ze heeft alle hulp van haar 
vrienden, speurneus Billy en 
waaghals Black Tom (en hun kat 
Wilson, niet te vergeten!) nodig 
om deze duistere zaak op te 
klaren… 

• In dit negende deel 
beland je midden in de 
Londense showbusiness

• Een verhaal met scherpe 
dialogen, een fascine-
rende intrige, een stevig 
ritme en een spannende 
sfeer

• Zijn het de tekeningen 
van David Etien, of het 
scenario van Olivier 
Legrand en Jean-Blaise 
Djian… De 4 van Baker 
Street is al negen delen 
een plezier om te lezen!

• De gelimiteerde hard- 
covereditie verschijnt 
in februari, de softco-
vereditie verschijnt in 
maart.

#4 nov ‘18

#8 juli ‘22 #9 feb ‘23

#2 juli ‘17

#6 aug ‘19

#3 maa ‘18

#7 juni ‘20

#5 jan ‘19

En, snol, een 
goeie nacht 

achter de rug?

Wa… wat 
moeten jullie?

Alsof je dat 
niet weet…

Vooruit, hier 
met dat geld, 

voor ons 
geduld op is!

Maak je 
niet moe! We 
weten best 
dat je geen 
pooier hebt!Scheer je weg of 

ik roep mijn…

Een vervloekte 
shilling en 

twee pence…
Hmja… je 
hoefde je 
echt niet 
zo aan te 
stellen!

Zoveel 
gedoe 
voor 
niks…

Rotzakken…

- 3 -

reeds verschenen

De vier van
   Baker street
Een jeugdreeks waar je niet omheen kunt, 
zowel het scenario als de tekeningen zijn 
telkens van zo’n hoog niveau!
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17 maart17 februari20 januari

De vier van Baker 
Street 9
hardcover

Dagboek van een 
krijger 4
softcover

De vier van Baker 
Street 9
softcover

Heksenkind 1
softcover


