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Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,20
ISBN: 978-94-6394-593-6

Ra’resnoet 2:
Vastberaden!
Scenario: Carole Trébor
Tekeningen: Gabriele Bagnoli
Inkleuring: Lowenael

Korte inhoud
Zelfs als je bent gemummificeerd 
kan je grootse dingen bereiken! 
Het is al even geleden dat de 
Egyptische prinses Ra’resnoet 
haar sarcofaag in het museum 
van Caïro heeft verlaten en naar 
Engeland is gereisd. Nadat ze is 
ontsnapt aan haar vijanden, de 
Joenkels, moet ze nog harder 
haar best doen en nog inten-
siever op zoek gaan naar haar 
moeder: de beroemde farao 
zit nog altijd opgesloten en 
de tijd dringt! Gelukkig kan 
Ra’resnoet rekenen op haar 
nieuwe vrienden, een clan vol 
fantastische en lichtjes gestoorde 
wezens die haar steunen in haar 
zoektocht.

• Met Ra’resnoet komt het 
Oude Egypte tot leven 
– letterlijk!

• Einde van deze heer-
lijke humoristische 
en spannende cyclus 
over een mysterieuze 
jonge mummie in onze 
Diedeldus-collectie 

• Maak kennis met 
een buitengewoon 
universum bevolkt door 
levende mummies en 
andere bovennatuurlijke 
figuren 

#1 dec ‘21 #2 apr ‘23

reeds verschenen Ra’resnoet
• Met Ra’resnoet komt  

het Oude Egypte tot leven – letterlijk!
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Softcover, 48 pagina’s
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Dans met mij 4:
De dansdief 
Scenario: Isabelle Bottier
Tekeningen: Fez 
Inkleuring: Alessandra Alyah Patanè & Arancia Studio

Korte inhoud
Het is de eerste dag van de 
kerstvakantie. Estella heeft hulp 
gevraagd aan M5 om verschil-
lende flashmobs te organiseren 
in de stad om reclame te maken 
voor het Danshuis en nieuwe 
leden te lokken. Céleste heeft 
de choreografie geschreven en 
iedereen is het erover eens: ze is 
geweldig!
Maar na hun eerste optreden 
beschuldigt een meisje hen 
ervan de choreografie gestolen 
te hebben. Céleste ontkent alles, 
maar het meisje doet er alles 
aan om de reputatie van het 
Danshuis om zeep te helpen. 
Lukt het hun om het zaakje uit 
te klaren en de reputatie van 
het Danshuis en van Céleste te 
redden?

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

• De danslessen van 
Céleste en co zorgen 
voor wat beweging 
op school, en Isabelle 
Bottier maakt van die 
setting gebruik om 
gevoelige en spannende 
verhalen te vertellen

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

#1 aug ‘20

reeds verschenen

#2 juli ‘21 #3 feb ‘22 #4 mei ‘23

Dans met mij
Voel de beats,  

laat je gaan en Dans met mij!
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Softcover, 56 pagina’s
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De Reuzen 4/6:
Celestin
Scenario: Lylian
Tekeningen: James Christ
Inkleuring: Lorien

Korte inhoud
De wereld weet intussen dat 
de Reuzen bestaan. Door voor 
de camera’s te vechten, hebben 
Alyphar, Adryel en Yrso getoond 
hoe onmetelijk sterk ze zijn. De 
bevolking en grote instellingen 
zijn verrukt en ongerust tegelijk: 
kan je die vreemde schepsels 
echt onder controle houden? 
Colin Crossland wil bewijzen dat 
hij de enige is die dat kan en hij 
probeert de publieke opinie tegen 
Erin en Siegfried te keren.
Op hetzelfde ogenblik, in 
Cambodja, beweert Leap dat ze 
kan praten met stenen. Haar 
tweelingbroer, Bora, denkt dat 
het een verzinsel is om even 
aan hun zware dagelijkse leven 
te ontsnappen. Maar op een 
dag maakt hij ook kennis met 
Kyma, een Reuzin van steen en 
het geheugen van de wereld. Het 
verzinsel blijkt werkelijkheid, 
maar in plaats van de tweeling 
dichter bij elkaar te brengen, zet 
het net hun verschillend karakter 
in de verf…

• 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

• Lylian (Het geheim van de 
Witte Wolvin) weet hoe je 
een betoverend verhaal 
voor de jeugd schrijft

Een gruwelijk tafereEl 
van verWoEsting, 

vanmorgen in China.

In de buurt van shanghaI 
zijn tWeE kerncentrales 

volledig verWoEst door de 
reus alypHar en de sChepsels diE 

hem vergezellen, diE voortaan 
cerBerussen zullen 

worden genoEmd.

ter vergelding hebBen de 
Chinese autoriteIten de finanCiële 

vermogens van de Crossland 
Corporation gevorderd en hun 
strijdkracHten gemobiliseErd om 

de bevolking te besChermen.

tienduIzenden inwonerS, 
die bang zijn voor mogelijKe 

straling, verlaten de 
streek in een vlaag van 

algemene paniek.
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#1 juni ‘21

#4 juni ‘23

reeds verschenen

te verschijnen

#2 aug ‘21 #3 mei ‘22

De Reuzen
Een reuzeleuk avontuur voor jong en oud!
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