
Aanbiedingsfiches
oktober, november, december 2021



22 oktober 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-326-0

Reinaert van Morlange:
One-shot
Scenario: Maxe L’Hermenier, naar de roman van Alain Surget
Tekeningen: Mathieu Moreau & Carmelo Zagaria
Inkleuring: Chiara Di Francia

Korte inhoud
Geweld, vernedering… er is niets 
wat de graaf van Morlange uit 
de weg gaat. Hij gedraagt zich 
wreed tegenover zijn volk en zijn 
familie. Zijn geliefde, Mathilde, 
mag het kasteel niet verlaten 
en hij is verschrikkelijk jaloers 
op zijn buurman, die een oogje 
heeft op zijn Mathilde. Op een 
dag ontmoet hij een oude klui-
zenaar, die hem voorspelt dat 
hij bij volle maan telkens in een 
jonge vos zal veranderen als hij 
zijn gedrag niet aanpast… tot hij 
berouw toont! En zo geschiedt. 
Reinaert van Morlange is een 
goede jager, maar als Vos moet 
hij nog heel wat leren over de 
gevaren van het woud. Zo graaft 
hij steeds dieper in zijn eigen 
hart…

• Het sprookjesachtige 
verhaal van de gemene 
graaf, en zijn gepaste 
straf

• Een ontroerende 
fabel, volkomen in de 
aloude traditie van La 
Fontaine, dankzij het 
vloeiende scenario van 
Maxe L’Hermenier (Les 
Misérables)

• Dankzij de tekeningen 
van Mathieu Moreau en 
Carmelo Zagaria lopen 
de vos en Reinaert schit-
terend in elkaar over

• Uit onze Diedeldus-
collectie, voor groot en 
klein!

Heb geen vRees... 
Ik geef niets om het vangen van 

hazen, eekHoorns of muIzen! 
morgen kRijg ik een veel beter 

maal voorgeschotelD.

grrr...
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one-shot

one-shot

 okt ‘21

Reinaert  
van Morlange
Een vos verliest zijn haren,  
maar niet zijn streken…
Het sprookjesachtige verhaal van de 
boze graaf, en zijn gepaste straf
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19 november 2021
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-349-9

19 november 2021
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-350-5

Les Misérables 2:
Cosette
Scenario: Maxe L’Hermenier, naar de roman van Victor Hugo
Tekeningen: Looky
Inkleuring: Diego L. Parada

Korte inhoud
Jean Valjean slaagt erin te 
vluchten van de galei waar hij 
een werkstraf uitvoert voor 
misdaden uit het verleden. Na 
de dood van Fantine heeft hij 
gezworen zich te ontfermen over 
haar dochter Cosette. Cosette is 
de meid van meneer en mevrouw 
Thenardier, die een herberg 
uitbaten. Erger dan Assepoester 
wordt ze uitgebuit door haar 
op geld beluste bazen. Gelukkig 
heeft Jean Valjean geld in over-
vloed… Hij slaagt erin Cosette 
uit hun klauwen te bevrijden 
en samen trekken ze naar 
Parijs. Maar ook daar haalt Jean 
Valjeans verleden hem in…

• Herontdek het tijdloze 
meesterwerk van Victor 
Hugo nu als stripverhaal!

• Tweede deel van Les 
Misérables – met schit-
terende tekeningen van 
Looky op het scenario 
van L’Hermenier, die het 
werk van Victor Hugo 
moeiteloos vertaalt naar 
de strip

• Met spelletjesdossier 
achteraan – voor de 
jonge lezers

• Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour) en softcovereditie 
verschijnen gelijktijdig.

#1 nov ‘20

reeds verschenen

#2 nov ‘21

Les Misérables
Herontdek het tijdloze meesterwerk  
van Victor Hugo nu als stripverhaal!
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19 november 2021
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-351-2

19 november 2021
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-352-9

De Omgekeerde rivier 1/2:
Tomek
Scenario: Maxe L’Hermenier, naar de roman van Mourlevat
Tekeningen: Djet
Inkleuring: Israel Parada

Korte inhoud
Heel ver van hier woont Tomek, 
onze held, in een klein dorp, waar 
hij een kruidenierszaak open-
houdt, de enige van het dorp. Je 
vindt er alles, dus iedereen komt 
er over de vloer. En toch verveelt 
Tomek zich, en droomt hij over 
een leven vol avontuur.
Op een dag komt er een jong 
meisje zijn winkel binnen: ze 
koopt een zuurstok… en vraagt 
Tomek of hij ook water van de 
Qjar, een rivier, verkoopt. Die 
rivier stroomt in de omgekeerde 
richting en wie van het water 
drinkt, zal nooit sterven.
Tomek heeft er nog nooit van 
gehoord en het meisje gaat 
teleurgesteld weer op pad. Tomek 
is op slag verliefd op het onbe-
kende meisje… en het avontuur 
lonkt!

• Gebaseerd op een 
boek van Jean-Claude 
Mourlevat (Oceaankind), 
laureaat van de Astrid 
Lindgren Memorial 
Award 2021 – de offi-
cieuze Nobelprijs voor 
Kinderliteratuur

• Maxe L’Hermenier weet 
als geen ander de beeld-
rijke taal van kinderlite-
ratuur om te zetten naar 
een stripscenario; met 
speelse tekeningen van 
Djet

• Met een leuk dossier 
achter in het album

• Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour) en softcovereditie 
verschijnen gelijktijdig.

#2 #1 nov ‘21

te verschijnen

Nieuwe 

reeks

De Omgekeerde 
rivier
Meesterlijke verstripping van een sprookje in twee delen
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10 december 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-353-6

Oceaankind:
one-shot
Scenario: Maxe L’Hermenier, naar de roman van Mourlevat
Tekeningen & inkleuring: Stedho

Korte inhoud
Op een nacht wekt Yann zijn zes 
oudere broers, allemaal twee-
lingen. Ze moeten vluchten: 
hun vader heeft ermee gedreigd 
hen te vermoorden. De zeven 
kinderen worden onweer-
staanbaar aangetrokken door 
de oceaan en lopen naar het 
westen. Van de sociaal assistente 
tot de vrachtwagenchauffeur die 
hun een lift geeft, van de agent 
die over hun verdwijning wordt 
ingelicht tot de bakkersvrouw die 
hun brood aanbiedt… iedereen 
vertelt op geheel eigen manier 
over hun ongelooflijke avontuur.

• Verstripping van het 
boek van Jean-Claude 
Mourlevat, laureaat 
van de Astrid Lindgren 
Memorial Award 2021 – 
de officieuze Nobelprijs 
voor kinderliteratuur

• Scenario van Max 
L’Hermenier (Les 
Misérables, Reinaert van 
Morlange, De omgekeerde 
rivier) met tekeningen 
van onze eigenste 
Stedho

• Stedho is een Vlaming 
die het helemaal aan het 
maken is in het buiten-
land, getuige daarvan 
dit Oceaankind

• Het sprookjesachtig Klein 
Duimpje in een modern 
jasje

one-shot

Oceaankind
Het sprookjesachtig Klein Duimpje in een modern jasje
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oceaankind



10 december 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-354-3

10 december 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-355-0

Ra’resnoet 1/2:
Opgejaagd
Scenario: Carole Trébor
Tekeningen: Gabriele Bagnoli
Inkleuring: Lowenael

Korte inhoud
Prinses Ra’resnoet zit al eeuwen-
lang gevangen in een stoffig 
Egyptisch museum. Zolang er 
kinderen langskomen waar je 
naar kan glimlachen, is dat 
zo erg niet… Maar er komen 
minder en minder bezoekers en 
Ra’resnoet verveelt zich dood. 
Ze droomt van verre reizen maar 
van haar moeder, de beroemde 
farao Hatsjepsoet, mag ze niet op 
reis. Stel je maar eens voor dat er 
mensen te weten komen dat de 
jonge mummie leeft! Maar plots, 
op een nacht, moet Ra’resnoet 
halsoverkop vluchten voor mach-
tige en mysterieuze vijanden die 
het niet alleen op haar hebben 
gemunt. Het is het begin van 
een spannende tocht die de 
jonge mummie tot helemaal in 
Engeland leidt…

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

• Heerlijk humoristisch 
en spannend tweeluik 
over een mysterieuze 
jonge mummie in onze 
Diedeldus-collectie 

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

• Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour) en softcovereditie 
verschijnen gelijktijdig.

#1 dec ‘21

reeds verschenen Ra’resnoet
• Met Ra’resnoet komt  

het Oude Egypte tot leven – letterlijk!
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10 december19 november22 oktober

Ra’resnoet
hardcover & softcover

Oceaankind
softcover

Les Misérables 2
hardcover & softcover

De Omgekeerde 
Rivier  1
hardcover & softcover

Reinaert van  
Morlange
softcover

oceaankind


