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22 april 2022
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-419-9

22 april 2022
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-420-5

De Omgekeerde rivier 2/2:
Hannah
Scenario: Maxe L’Hermenier, naar de roman van Mourlevat
Tekeningen: Djet & Johann Corgié
Inkleuring: Israel Parada

Korte inhoud
In het eerste deel las je hoe 
Hannah Tomeks kruidenierszaak 
binnenwandelde en er vroeg naar 
het  water van de Qjar, een rivier, 
water dat voorkomt dat je sterft. 
Samen met hem liepen we in het 
spoor van Hannah. In dit tweede 
deel vertelt Hannah het verhaal 
van haar tocht over de duize-
lingwekkende Hemelse Weg en 
dwars door de woestijn. In haar 
verhaal komen we in nieuwe 
streken maar komen we ook 
langs bekende plekken: het bos 
der Vergetelheid, de bloemen-
weide, de oceaan… en Tomeks 
kruidenierswinkeltje.

• 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 apr ‘22#1 nov ‘21

Dit verhaal is het  
mooiste wat ik je kan geven, 

want jij bent het  
waardevolste wat ik heb.

Hannah…

Ja mag geen vragen  
stellen, alleen luisteren, 

alsof het muziek is. 

wees niet bang,  
ik zal niks weglaten, 

zelfs niet het  
kleinste detail.

En wanneer ik klaar ben,  
sluit ik mijn mond en  
dat is dan dat. Ik zal  

het er nooit meer  
over hebben.

Dus luister  
nu naar me.Het was een ochtend in  

de lente. Ik zie mezelf  
nog op de schouders van  

mijn vader zitten, zo trots  
als een koningin…

Het was betoverend… 
overal klonk  
gefluit, gekir,  

getjilp, gezang.

er wordt vaak gezegd  
dat kinderen niet weten  

hoe gelukkig ze zijn.  
Ik wist het wel. 

Welke vogel  
wil je, Hannah?  
met welke zou  
je blij zijn?

Die vraag stelde mijn vader me vanaf  
mijn geboorte elk jaar. en elk jaar wees  

ik met mijn vinger op een vogel, die hij  
dan meteen kocht, zonder naar de prijs  

te kijken, waarna hij hem in mijn mooie,  
grote vogelkooi bij de andere zette.
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De Omgekeerde 
rivier
Meesterlijke verstripping van een sprookje in twee delen
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20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-443-4

20 mei 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-444-1

De Reuzen 3/6:
Bora en Leap
Scenario: Lylian
Tekeningen: Luisa Russo
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

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

#1 juni ‘21

reeds verschenen

te verschijnen

#2 aug ‘21 #3 mei ‘22

De Reuzen
Een reuzeleuke avonturenreeks voor jong, en oud!
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17 juni 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-454-0

Klaw 3:
Verbonden
Scenario: Ozanam
Tekeningen & inkleuring: Joël Jurion

Korte inhoud
Het is zeven jaar geleden dat 
Angelo Tomassini Chicago moest 
ontvluchten, en de maffiaoor-
logen waarin de dizhis waren 
verwikkeld. Zeven jaar om de 
tijger in hem te leren bedwingen. 
Ja, Angelo is een dizhi, hij kan de 
gedaante aannemen van een dier 
uit de Chinese dierenriem. Maar 
na zeven jaar wordt het tijd om 
terug te keren naar Chicago, en 
zijn verleden… een blij weerzien 
of een heftige shock?

• Apotheose van de eerste 
cyclus van deze actie-
reeks voor de jeugd – al 
13 delen verschenen in 
het Frans!

• Een reeks vol avon-
tuur en actie met een 
bovennatuurlijk kantje: 
de Chinese mythologie 
en Italiaanse maffia 
zijn nauw met elkaar 
verweven

• Het hoofdpersonage 
van de reeks, Angelo 
Tomassini, wordt in elk 
deel een beetje ouder: je 
volgt het personage op 
verschillende momenten 
in zijn leven

Angelo?!

Angelo? 
Heb je 
niks?
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Klaw
Een beestige reeks met  

een bovennatuurlijk kantje!
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