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FRNK 7:
Gevangenen
Scenario: Olivier Bocquet
Tekeningen: Brice Cossu
Inkleuring: Yoann Guillo

Korte inhoud
Alles begint met een vliegtuig 
dat wordt gekaapt door kapers 
die even gevaarlijk als onhandig 
zijn... Op het moment dat ze 
boven de vulkaan van Haltegek 
vliegen, verdwijnt het toestel 
plots is een tijd-ruimtelijk gat en 
stort het neer in de prehistorie!
De overlevenden bouwen een 
versterkt kamp om zich te 
beschermen tegen de talrijke 
roofdieren, onder de hardvoch-
tige leiding van Krauss, die zich-
zelf tot baas heeft uitgeroepen. 
Op een dag besluit een koppel 
met een kind van vijf uit die hel 
te ontsnappen, ze verkiezen de 
vrijheid in de onherbergzame 
natuur boven een vals gevoel van 
veiligheid in een ware dictatuur... 
en dan begint hun avontuur!

• Alweer een geweldig 
verhaal in de onwaar-
schijnlijke wereld van 
FRNK

• Van de tekeningen van 
Brice Cossu spat elke 
keer weer het voorhisto-
rische plezier af

• Een absolute 
Diedeldus-topper

uw 
macHinepistool 

prikt in m’n 
ribben.

auw, dat is 
mijn voet!

niet 
op de 

boordin-
strumenten 

leunen! ik ga 
mee!

nou, 
alS het niet 
stoort, ga ik 
naar buiten!

excuseer, 
kunt u uw 
elleboog 
wegHalen?

hanDen omh… 
argh.

Humpf.

na jou.
neenee, 

doe maar, 
jij bent de 

cHef.

Kon nou, 
geen gedoe 

hier. WacHt, alS 
we het zo 

doen …

Drie!

een

twee
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FRNK
Avontuur, humor en dinosaurussen, de ideale ingrediënten 

voor een heerlijk nieuw deel in deze topreeks
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Klaw 4:
Breuk
Scenario: Ozanam
Tekeningen & inkleuring: Joël Jurion

Korte inhoud
Terug naar de oorsprong van 
de Dhizis, naar Azië! Een paar 
maanden na de gebeurtenissen 
in Chicago zijn Angelo en Lisa 
aangekomen in een voorstad 
van Shanghai. Daar doet onze 
held zijn uiterste best om zijn 
machtshonger te onderdrukken 
die hem aanzet om de Dhizi van 
de draak over te nemen van zijn 
vriendin. Maar hij weet nog niet 
dat de omgeving daar barst van 
nieuwe Dizhis… goed nieuws, of 
slecht nieuws? Dat zal hij snel 
ontdekken!

• Angelo is een Dizhi: hij 
kan van gedaante veran-
deren en neemt het zo 
op tegen het kwaad

• Een geweldige 
jeugdreeks (die we 
aan een hoog tempo 
op je loslaten!) met 
manga-achtige 
tekeningen
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Klaw
Een beestige reeks met  
een bovennatuurlijk kantje!
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Enola Holmes 4:
Het geheim van de waaier
Scenario, tekeningen & inkleuring: Serena Blasco
Naar de boeken van: Nancy Springer

Korte inhoud
Enola Holmes loopt een oude 
bekende tegen het lijf: Lady 
Cecily Alistair. Die laatste lijkt 
de wanhoop nabij en stopt Enola 
een roze waaier toe met een 
boodschap in geheimschrift erop. 
Cecily heeft haar hulp nodig!
Enola besluit het mysterie tot de 
bodem uit te spitten en ontdekt 
dat Cecily is ontvoerd om tegen 
haar wil te worden uitgehu-
welijkt. Al snel botst ze op een 
andere detective die zich ook met 
de zaak bezighoudt… haar broer 
Sherlock Holmes!
Maar Enola is vastbesloten 
het zaakje in haar eentje op te 
lossen!

• Gebaseerd op de succes-
volle jeugdboekenreeks 
van Nancy Springer

• In de loop van het jaar 
komt er een tweede film 
over Enola Holmes!

• Achterin het album 
zit telkens een klein 
dossier met spelletjes of 
raadsels

• Enola Holmes is 
‘elementary’ in onze 
Diedeldus-collectie

• Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour). De softcover- 
editie verschijnt in 
oktober.

Joddy? Is dit 
dé Watson, denk je?

Hoe kan ik dat 
nu weten, m’lady?

Niks m’lady! 
Miss Meshle. Ik ben 
gewoon miss Meshle!

Laat ’m 
binnen, a.u.b.

Goed, m’la... euh, Miss 
Meshle, bedoel ik.

*Dr John Watson - Doctor in de geneeskunde
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Enola Holmes
De beroemdste detective ter wereld heeft  
een zus met een speurneus: Enola Holmes
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Hexeleintje 3:
Mijn fabelachtige familie 
Scenario: Sylvia Douyé
Tekeningen: Paola Antista
Inkleuring: Lowenael

Korte inhoud
Nu iedereen eindelijk weet wie 
de wezens in standbeelden van 
glas veranderde, onderzoeken 
ze hoe de schuldige te werk 
is gegaan. Terwijl Willa het 
mysterie probeert te ontrafelen 
dat nog over de zaak hangt, 
gaat Hexeleintje op zoek naar 
haar afkomst en onderzoekt ze 
waarom zij als enige dat fabel-
dier kan zien. 
Ondanks de gebeurtenissen 
moeten de leerlingen ook zorgen 
voor wezens in nood. En ja hoor, 
plots duikt er een nieuwe zieke 
op die een duistere schaduw 
werpt op Lille de Voorde… 

• Een verfrissende 
jeugdreeks over magie 
en vriendschap, vol 
spanning en avontuur

• Scenario van Sylvia 
Douyé, met betoverende 
tekeningen van Paola 
Antista

• Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour). De softcover- 
editie verschijnt in 
oktober.
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Hexeleintje
Stap binnen in de wereld van de fabeldieren!
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