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MARIUS
DEEL 1
Marius is de zoon van César, de cafébaas van de  
Bar de la Marine. Hij brengt zijn tijd door met het 
bewonderen van boten die aanmeren in de oude 
haven. Hij leeft maar voor één ding: inschepen op 
een vaartuig en naar verre landen trekken. Hij is 
zodanig geobsedeerd door dat idee dat hij de liefde 
van schaaldierenverkoopster Fanny voor hem niet 
ziet. Om zijn aandacht te trekken, beslist Fanny om 
hem jaloers te maken en zich te laten verleiden door 
de oude Panisse. Maar Marius houdt stiekem ook 
van haar. Kan hij daarom de lokroep van het ruime 
sop intomen? 
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Start van eerste 
tweeluik in de 
befaamde Marseille-
trilogie van 
Marcel Pagnol.
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Spannend liefdesverhaal  
tegen de achtergrond van  
de Oekraïne-crisis.

MAIDAN LOVE
1. Olena
Februari 2014 – Op het Maidanplein, in Kiev, volgen 
de gewelddadigheden elkaar op. De Revolutie van 
de Waardigheid, zoals de betogers het noemen, lijkt 
goed op weg om een tijd te duren... In de loop van 
die dagen, die 82 doden en 622 gewonden kosten 
en de Oekraïne-crisis in een krachtmeting tussen 
Rusland en de rest van Europa veranderen, probeert 
Bogdan zijn vriendin Olena terug te vinden. Maar 
Bogdan is een “berkut”, lid van de oproerpolitie, en 
Olena maakt deel uit van de betogers. Kan een 
simpel liefdesverhaal de ernst van dergelijke 
gebeurtenissen doorstaan?

AUTEURS ALLIEL & DuCOuDRAy
HARDCOVER 56 pagina’s    
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085526384

MEI 2020



PREVIEW • MAIDAN LOVE • DEEL 1



MEI 2020

DE MENTORS
1. Ana
Haar baby werd gestolen. Een gewapend com-
mando. Professionals. Haar baby!... Ze had hem 
nauwelijks op de wereld gezet. Ana probeert het  
al twintig jaar te begrijpen. Wie?... Waarom?...  
Al twintig jaar zoekt ze een spoor, hoe onooglijk 
ook. twintig jaar!... Niets is sterker dan de liefde 
van een moeder!
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Mysteriethriller op scenario van Zidrou. 
Porcel en Zidrou maakten al samen de one-shots 

Folies Bergère, De Nar en Ridder Brayard.
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