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Met uitneembare 

ministrip!



Dag vrienden en vriendinnen,  
 dag kittens en reuzen,  

boeren en boerinnen, 

  fijn dat jullie in mijn superexclusieve boekje neuzen!

Ik ben Diedeldus, maar jullie mogen Diedel zeggen.  

 Ik ben gek op kliederen, schilderen tot de verf op de muren hangt,  

of op mijn kleren. Haha! Vorige maand heb ik mijn hand eens  

  helemaal rood geverfd, en dan een mooie afdruk gemaakt op  

 de broek van mijn mama… heeeeeel slecht idee, geloof mij…  

papa Luk heeft toen mijn tablet afgepakt, gedaan met spelen.  

    Pff, stom!

 Maar! Toen heb ik strips ontdekt,  

strips over katjes (I loooovve katjes)  

  en over toveren (Hocus pocus plets!)  

 en over mensen die mensen eten  

  (gelukkig ben ik geen mens en ook helemaal niet lekker, dus pech!). 

 Op de volgende bladzijden stel ik al die strips aan jullie voor  

én midden in mijn boekje vind je twee stukjes strip!  

  Maar let op, zorg dat je het  boekje op de juiste manier knipt en vouwt,  

    anders loopt het nog mis…

Boys and girls, Willy’s en Evelina’s, Diedels en Wiedels, 

 neem mij mee naar huis en ik leer je toverpannenkoeken bakken met de hulp  

van Hexeleintje of help je om de mooiste plantjes en bloemen te kweken.  

   Oh, en ken jij de karatekittens al?

Kayaaaa wakkabuusss.  
Wiebel wiebel hier komt Diedel-dussss!

P.S.: Ik hou van karate,  

 maar ik krijg die plank  

maar niet in tweeën geslagen,  

  iemand tips?

 P.S.: Ik hou van rijmen, haha,  

maar dat had je misschien al gemerkt!  

  Maar wat rijmt er op Diedel?  

 Of op Diedeldus? Help mij!

Planning
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9 juli 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-277-5

Dans met mij 2:
Tweede adem
Scenario: Isabelle Bottier
Tekeningen: Fez & Darko
Inkleuring: Andrès Garrido Martin, Xavi Di Montell

Korte inhoud
Magical Five heeft een optreden 
versierd in de volgende video-
clip van Urban Gang. Het is een 
droom die in vervulling gaat, 
maar voor Céleste wordt het 
eerder een beproeving. Het valt 
niet mee om te dansen voor 
iemand die jou niet ziet zitten 
en die je vrienden duidelijk veel 
liever heeft. En wat voert Salim, 
die meestal zo close met haar 
is, in zijn schild? Haar twijfels 
zetten het optreden en hun 
vriendschap op de helling, maar 
dan ontdekt Céleste vreemde 
graffiti op de muren van de stad. 
Die leiden haar naar een wereld 
waar dansen de allures van een 
gevechtssport krijgt.
Tweede deel in deze swingende 
stripreeks waar vriendschap het 
ritme bepaalt. Heb jij de moves? 
Droom jij ervan te dansen in een 
videoclip? Trek je dansschoenen 
aan en volg Céleste op haar 
avonturen.

Niet zo lang geleden heb ik een danswedstrijd voor 
penselen gewonnen. Je ziet het misschien aan mijn benen 
en armen maar ik ben superflexibel. Ik danste op Firework 

van Katie Perry en ik had mijn haren in alle kleuren van 
de regenboog gedoopt. Maar deze strip gaat niet over 

mij, maar over Céleste. Céleste danst overal, in de 
bibliotheek, in de badkamer, in haar slaapkamer 
(als iedereen slaapt)… Haar grote droom? Een 

danswedstrijd winnen, dansen in een 
videoclip, elke dag dansen!

Nee nee nee, het valt niet altijd mee, 
je zit in de puree, maar ‘k heb wel een idee!

Ik kan haast niet 
geloven dat we in de 

volgende clip van Urban 
Gang gaan dansen.

Wat goed
 dat Estella ons 

die tip gaf.

Hun kanaal 
trekt almaar 

kijkers. Da’s goed 
voor ons.                                                                         

Let op wereld! 
De Magical Five 
komen eraan!

Loop niet te hard van 
stapel! Het is nog niet voor 

elkaar. De band moet onze stijl 
nog zien zitten.

Maak je 
geen zorgen. 

We zullen hun wel 
even wat laten 

zien!
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#1 aug ‘20

reeds verschenen

#2 juli ‘21

Dans met mij
Heb jij de moves? Dans je graag? 

Dans dan maar mee met mij!
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Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-278-2

Dagboek van een Krijger 2:
Tocht door de nether
Scenario: Pirate Sourcil
Tekeningen: Jez
Inkleuring: Odone

Korte inhoud
Minus is een dorpeling, een dood-
gewone dorpeling, al droomt hij 
ervan een krijger te worden, zoals 
Steve. Maar voorlopig is Minus 
toch eerder een noob. Hij is vast-
besloten zijn dromen waar te 
maken en trekt de wijde wereld 
in… en daar loopt hij Blurp tegen 
het lijf (dat lees je in deel 1). Blurp 
is een zombie die ervan droomt 
een mens te zijn. Samen met 
hun hond, Weerwolfje, beleven 
ze ongelooflijke avonturen.
In dit tweede deel gaan Blurp en 
Minus op missie in de Nether op 
zoek naar Blazes, en lopen ze een 
wel erg bizarre krijgster tegen 
het lijf…

Je hebt vast al uuuuuren doorgebracht met Minecraft 
op je PC, misschien zelfs zo veel dat je ouders zeiden 

dat het genoeg was… balen! Maar, ik heb de oplossing: 
met Dagboek van een noob krijger kan je nog uuuuren 
doorbrengen in de wereld van Minecraft en… neem het 

van mij aan, je ouders gaan niet zeggen dat het nu 
wel genoeg is geweest! Hehe, mijn ouders 

vinden het altijd geweldig als ik met 
mijn neus in de boeken zit.

Welkom terug in mijn Wereld! Wie 
had gedacht dat ik op een dag zou 

optrekken met een zombie! een 
monster! een levende dode!

oké, oké, 
We hebben ’t 
Wel begrepen 

nu!

maar nee, ’t is 
echt geWeldig! 

HerH! mastoc gaat 
stikjaloers zijn!

Wie is 
mastoc?

en nu ben 
jij ook mijn 

vriend!
en onze 

lieve Wolf, 
WeerWolfje!

’t arm 
beest heeft 

nogal ’n smak 
gemaakt toen het 
de enderman, Het 
duivelse monster, 

greep!

We 
moeten ’m 

terugvinden!

nu ja, 
als We ‘m 

terugvinden…

Weeeeerrr-
WolFJe! Waar ben Je? 

WeerWolFJe!

da’s mijn beste 
vriend!
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#1 aug ‘20
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Dagboek van 
een krijger

Een onofficieel Minecraft-avontuur over 
vriendschap en het najagen van (verre) dromen
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9 juli 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-284-3

9 juli 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-281-2

Hexeleintje 1:
Later word ik fantasmagoog
Scenario: Sylvia Douyé
Tekeningen: Paola Antista
Inkleuring: Lowenael

Korte inhoud
Hexeleintje is nieuw in de cursus 
Cryptozoölogie, waar ze alles 
hoopt te leren over haar passie: 
de studie van legendarische 
dieren! Gedragsanalyse, magi-
sche verzorging en africhting 
staan op het programma. Maar 
het kostbare diploma krijg je niet 
zomaar… Hexeleintje zal zich 
niet alleen moeten verdiepen in 
hydra’s, vampiers en griffioenen, 
maar ze zal ook haar nieuwe 
klasgenootjes moeten leren 
kennen. Sommigen van hen 
zullen vrienden worden, anderen 
vijanden…
Hoe ziet jouw lievelingsdier 
eruit? Droom jij van een paard 
met vleugels, of toch eerder van 
een konijntje met acht poten?

Pff, hoe cool zou het zijn als je kon toveren?!  
Hexeleintje is een jonge tovenares die dol is op 

fabeldieren, zoals griffioenen, en draken. Hexeleintje is 
een verhaal over vriendschap, romantiek en avontuur. 

Iets dat je gezellig kunt lezen onder de lakens, bij 
het licht van een zaklamp, of ’s zomers terwijl de 

vogeltjes rond je fluiten. Dankzij de prachtige 
tekeningen van Paola Antista voel je je 
meteen zelf een leerling-tovenaar of 

aspirant-heks!  
Hocus pocus plets! 

#2 sept ‘21#1 juli ‘21

Jullie zijn 
allemaal naar 

hier gekomen met 
in jullie hart een 

wilde hoop…

…jullie willen je 
allemaal specialiseren 

in het verzorgen 
van fabeldieren.

Maar dat wordt een harde 
strijd, zoals jullie zien is de 

concurrentie groot!

aan het einde van 
de vele, lange uren die wij 

samen gaan doorbrengen…

…ga ik de primus 
onder jullie tot 

mijn persoonlijke 
assistent benoemen.
Maar eerst overloop 

ik effe alle 
regels.

regel 
numMer 1!

Wees AlTIJD 
stIPt oP tIJd!
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Hexeleintje
Een betoverende nieuwe reeks voor  
leerling-tovenaars en hobbyheksen
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17 september 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-315-4

17 september 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-316-1

Hexeleintje 2:
Het meisje dat van animonsters hield
Scenario: Sylvia Douyé
Tekeningen: Paola Antista
Inkleuring: Lowenael

Korte inhoud
De lessen fantasticologie bij 
professor Archibald Balzar gaan 
verder. Maar Hexeleintje voelt 
zich schuldig. Ze denkt dat zij 
verantwoordelijk is voor de 
verdwijning van haar kameraden 
en heeft het moeilijk om zich te 
concentreren tijdens de les. Ze 
bakt er helemaal niks meer van. 
Ze kan ook niet meer verbergen 
hoe ze zich voelt, zeker niet 
tegenover Alcide (te attent), Willa 
(te nieuwsgierig) en Merode (te… 
vreemd). Maar Hexeleintje is niet 
de enige die geheimzinnig doet. 
En wanneer de waarheid aan het 
licht komt, zal iedereen van zijn 
magische stoel vallen!

Voel jij je tovervingers ook al kriebelen? 
Ik wel! Draai snel de bladzijde om en 
ontdek Hexeleintjes geheime recept 

voor toverpannenkoeken. 
Jammie! #2 sept ‘21#1 juli ‘21

reeds verschenen

Hexeleintje
Tweede deel in deze betoverende reeks voor 
leerling-tovenaars en hobbyheksen
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Geheim recept  
voor toverpannenkoeken

Ingrediënten
250g zelfzwevende bloem
3 drakeneieren
5dl ezelinnenmelk
1 zakje vanillesuiker
1 grote toverketel & 1 koekenpan

1 Giet de bloem en de vanillesuiker in je toverketel.  
Meng een beetje.  
Maak in het midden een kuiltje, breek daarin de 
drakeneieren. Roer alles door elkaar met een garde.

2 Schenk er 300ml melk bij. Bewerk tot een glad mengsel.

3 Houd je handen gestrekt boven je toverketel en zeg:  
“Koekenpan, koekenpan, we maken er iets lekkers van.  
Toverketel toverketel, een snuifje peper en een dovenetel.  
Alligatorsnoek alligatorsnoek, ik wil een heerlijke pannenkoek.”  
Zeg minstens drie keer snel na elkaar en 
probeer niet over je tong te struikelen.

4 Klop dan de rest van de melk door het beslag zodat het lichter 
wordt.  
Vind je het beslag nog te dik, voeg dan eventueel nog wat 
extra melk toe (in totaal heb je 500 à 600 ml melk nodig).

5 Bak de pannenkoeken in een grote koekenpan, 
in hete boter of olie. Om de pannenkoek om te draaien, gooi je hem in de 
lucht. Dankzij de zelfzwevende bloem gaat dit extra goed, let maar op!

6 Dien de pannenkoeken dampend op en besmeer 
of bestrijk met zoetigheid, naar keuze. Van bij de 
eerste hap zal je beseffen: dit is betoverend lekker!

P.S.: Doe dit bij voorkeur samen met je mama, of papa,  
ze geven het misschien niet toe, maar 
van tovenarij weten zij álles!

Een recept voor 
toverpannen-

koEken?

KlinKt lekKer, 
dat gaan we 
proberen!

Hmmm, 
overHeErlijK!

Leid jij Eva en haar karatekittens veilig door de straten 
van Saint-Malo om het op te nemen tegen Gurty? 
Maar let op, verscheidene auto’s versperren de weg.



18 juni 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-273-7

Kittens tegen... 1:
Kittens tegen dino’s
Scenario: Davy Mourier
Tekeningen: Stan Silas
Inkleuring: Valérie Sierro

Korte inhoud
Eva is supergelukkig want het is 
haar verjaardag! Al haar vrienden 
zijn van de partij en haar vader 
geeft haar drie meeeeeeee-
gaschattige katjes cadeau. Maar 
de dag erna is het feest afge-
lopen: haar vader is verdwenen 
en er draven dino’s door de 
straten van Saint-Malo. Eva 
gaat op zoek naar haar vader en 
trotseert de gevaren in de stad! 
Gelukkig zijn haar drie katjes niet 
zomaar een stel kittens…

Ligt jouw kat ook een hele  
dag te slapen? Ik weet waarom:  

’s nachts gaat je kat op pad om te vechten 
tegen aliens! Kan niet, zeg je? Lees Kittens tegen 

Dino’s maar eens, en vertel me dan of je me gelooft of 
niet. Davy Mourier en Stan Silas kennen wat van fantasierijke 
verhalen. Met de avonturen van Eva en haar… karatekittens 

maken ze iets megasupergeschift. Vandaag nemen Eva en haar 
kittens het op tegen dino’s, maar geloof mij, dat zullen niet de 
laatste fabelachtige dieren zijn waar ze het tegen opnemen.

Saint-Malo was echt 
een rustig stadje. 

tot vanDaag…
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Kittens tegen...
Een fantastisch grappige reeks over  
een meisje en haar unieke karatekittens
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20 augustus 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-303-1

Kittens tegen... 2:
Kittens tegen eenhoorns
Scenario: Davy Mourier
Tekeningen: Stan Silas
Inkleuring: Valérie Sierro

Korte inhoud
De poging om alle mensen in 
dino’s te veranderen is mislukt. 
Maar de verschrikkelijke Gurty 
geeft niet op. Nu stuurt hij 
eenhoorns op Eva en haar kara-
tekittens af om zo de aarde in 
handen te krijgen. Maar deze 
keer zijn onze katjes voorbereid! 
Eva is er gerust op en smokkelt 
haar vrienden binnen in hun 
hoofdkwartier. Maar dan veran-
deren die schattige eenhoornige 
wezentjes plots in zombies… 
het belooft een heftige nacht 
te worden in het fort van 
Saint-Malo!

Welke magische krachten heeft jouw 
kat? Geef je kat een coole bijnaam 

en verzin een superkracht!

#1 juni ‘21

reeds verschenen

#2 aug ‘21

Kittens tegen...
Een fantastisch grappige reeks over een 

meisje en haar unieke karatekittens
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20 augustus 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-299-7

20 augustus 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-300-0

Enola Holmes 3/6:
Het mysterie van het bizarre boeket
Scenario, tekeningen & inkleuring: Serena Blasco
Naar de boeken van: Nancy Springer

Korte inhoud
Londen, lente 1889. Dokter 
Watson is onvindbaar! Een nieuw 
onderzoek dat de belangstelling 
wekt van Enola Holmes, maar 
ook van haar broer Sherlock. 
Enola moet een nieuwe identi-
teit verzinnen, want in de loop 
van haar vorige onderzoek is ze 
ontmaskerd. 
Dit keer speelt ze geen oud 
dametje en geen naïeve juffrouw. 
Enola wordt een echte lady, 
elegant en verfijnd. Op bezoek 
bij Mrs. Watson ziet ze een 
vreemd boeket. In de taal van de 
bloemen is de boodschap van het 
boeket duidelijk: ‘ongeluk’, ‘dood’, 
‘wraak’. Slecht voorteken?

Ik ben een hele slechte 
detective. Ooit heb ik een maand 

lang gezocht naar mijn lievelingssokken, 
en ze lagen gewoon bij mijn handschoentjes! 
Dus is je huisdier ooit spoorloos, of je horloge, 

kom alsjeblieft niks aan mij vragen… Vraag het maar 
aan Enola. Zij is het zusje van de beroemde Sherlock 

Holmes. Ze is wel 20 (!) jaar jonger, en veeeeel leuker. 
Het speurneuzen zit in de familie, want ook Enola heeft 

een goed ontwikkelde speurneus… Even vlot als haar broer 
Sherlock, en nog duizend keer sympathieker, spoort Enola 
Holmes de bad guys op én verovert ze alle lezersharten.

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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reeds verschenen

te verschijnen

#2 okt ‘20#1 sept ‘20 #3 aug ‘21

Enola Holmes
Trek mee op onderzoek met het jonge zusje van Sherlock
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18 juni 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-283-6

18 juni 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-274-4

De Reuzen 1/6:
Erin
Scenario: Lylian
Tekeningen: Paul Drouin
Inkleuring: Lorien

Korte inhoud
Al duizenden jaren ligt op de 
Noordpool een mysterieuze 
reus te slapen in een blok ijs. 
Crossland Corporation, een grote 
multinational, stoot op het 
mysterieuze wezen. Op hetzelfde 
moment wordt Erin in Schotland 
met een schok wakker. Steeds 
weer diezelfde nachtmerrie... 
over de plaats van het ongeluk 
waar haar ouders stierven. 
Achter haar brede glimlach gaan 
droeve herinneringen schuil, 
maar als ze in haar tuintje kan 
werken, vergeet ze al haar 
zorgen. Wanneer ze even later in 
haar eentje door het bos loopt, 
wordt ze achtervolgd door een 
bende boze kinderen, die haar 
een heks noemen. Een reus met 
een houten skelet en bedekt met 
bladeren schiet haar te hulp, 
maar Erin beseft niet hoe sterk 
haar band met dit majestueuze 
schepsel is...

Mijn favoriete fantasiefiguren? Tovenaars! Draken! 
Reuzen! In De Reuzen volg je het verhaal van zes 

verschillende reuzen, elk met een andere magische 
kracht. Elke reus staat symbool voor een stukje natuur, 
en leert ons zo dat we goed moeten opletten voor de 

planten, het water… want de wereld is kwetsbaar! 
Ik vind de covers ook geweldig, je ziet telkens 

een reuzenhand die een kind vasthoudt. Ik 
heb zelf al een cover gemaakt van het 

album waar ik eindelijk de 
hoofdrol krijg!

Hè!

patrick?

schotland, in Perth 
and Kinross, een 
prachtige streek. had je weer die 

nachtMerrie?

Oké, en 
tWee?

Je hebt 
je kleren 

sneller aan dan 
ik. start!

Hè! niet 
eerlijk! Je 

hebt geen 3-2-1 
gezegd!

Ja. sorry als ik 
je heb wakker-

gemaakt.
niet erg.

papa 
en mama 
slapen 

nog, spelen 
we ’n spel-

letJe?

’n andere 
keer. Ik moet 
klusJes doen 

in de tuIn.

Ik kom mee, 
nichtJe!

Op tWee voOr-
waarden: één, je 

luIstert naar mijn 
instructies.

- 12 - - 13 -

Nieuwe 

reeks

De Reuzen
Een reuzeleuke avonturenreeks voor jong, en oud!
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20 augustus 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
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20 augustus 2021
Softcover, 56 pagina’s
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De Reuzen 2/6:
Siegfried
Scenario: Lylian
Tekeningen: James Christ
Inkleuring: Facio

Korte inhoud
Siegfried is enig kind. Zijn ouders 
zijn Duitse diplomaten, dus hij zit 
vaak alleen thuis, met zijn bege-
leider, want door zijn handicap 
zit Siegfried in een rolstoel. Hij 
heeft een heel sterke band met 
water. De jongen brengt zijn 
tijd het liefst thuis door in hun 
ultrabeveiligde zwembad, als hij 
niet surft op het duistere water 
van het darknet. En dan ontmoet 
hij Adryel… en begint het avon-
tuur. Misschien zorgt zijn reus er 
wel voor dat Siegfried weer vrij 
kan bewegen en eindelijk kan 
ontsnappen uit zijn gouden kooi!

Ontwerp 
je eigen reus, 

laat je inspireren door 
Yrso en Adryel! Haalt 

jouw reus zijn kracht uit 
aarde, lucht, water of vuur?

#1 juni ‘21

reeds verschenen

te verschijnen

#2 aug ‘21

De Reuzen
Een reuzeleuke avonturenreeks voor jong, en oud!
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Groene vingers

Als je goed bent met planten, zeggen mensen dat je ‘groene vingers’ hebt. De mijne zien meestal 
bruin als ik een halfuurtje in de tuin heb gewerkt. Tuinieren, het lijkt zo moeilijk, en toch kan je – ook 
zonder hulp van een reus met toverkracht – heel makkelijk een tuintje aanleggen en verzorgen.

De eerste stap is, natuurlijk, kijken welk stukje van de tuin geschikt is voor je plannen (en 
voor je planten). Woon je op een appartement? Maak dan gebruik van een bloembak, want ook 
binnenshuis kan je een tuintje maken. Zorg in elk geval dat je plant zon krijgt, maar (!) nu de 
zomers hier zo warm en droog zijn, zorg je er best ook voor dat je planten niet de hele dag door in 
de volle zon staan (ook een plant kan verbranden, en er bestaat géén zonnecrème voor planten).

Zodra je weet hoeveel plaats je hebt, en waar je je planten kan zetten, kan je beginnen nadenken 
over welke planten je wil zetten. Je kan gaan voor planten die mooie bloemen krijgen en zo 
vlinders en bijen lokken. Bijen zijn supernuttige diertjes en ze krijgen het alsmaar moeilijker, dus 
als jij in je tuin een bloemrijk plekje voor hen voorziet, gaan ze je zeker dankbaar zijn. Bloemen 
in verschillende kleuren maken van je tuin ook meteen een prachtig plekje om te liggen, met 
een strip. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een plantje waar vruchten aan komen, een 
frambozenstruik, bijvoorbeeld, zo lekker! Maar ook andere bessen zijn leuk om te hebben. 

Het leuke aan bessenstruiken is dat ze eerst bloemetjes 
krijgen, en dan beginnen de vruchtjes te groeien. Maar let 
op, ook vogels lusten weleens een besje, dus bescherm je 
fruit met een netje over de plant.

Gekozen? Dan is het tijd om te 
spitten. Spit het hele stukje om of 
graaf gewoon een kuil die groot 
genoeg is voor de plantjes die je 
wil zetten, aan jou de keuze…

Je hoort het al, als je een stukje tuin hebt, kan je alle kanten uit. Maar 
ook binnen kan je heel wat dingen doen. Zoek een plekje bij het raam, 
kijk even hoe veel licht en water je plant nodig heeft, en planten maar!

Ik zal jullie nog een geheim verklappen: niemand wordt met groene 
vingers geboren, nu ja, behalve Yrso dan, de reus uit het eerste deel 
van Reuzen. Dus als er eens een experiment niet lukt, is dat helemaal 
niet erg, volgende keer gaat dat een stuk beter, geloof mij!

Help Frank de rotstekening te ontcijferen!
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FRNK 5:
Kannibalen
Scenario: Olivier Bocquet
Tekeningen: Brice Cossu
Inkleuring: Yoann Guillo

Korte inhoud
Na een vulkaanuitbarsting is de 
hele stam onder een boomstronk 
gevlucht voor de woede van de 
vulkaan. Frank is de laatste die 
Leo en Brabbel heeft gezien, en 
natuurlijk beweert iedereen dat 
hij ze heeft laten sterven… Hij 
kan ook moeilijk zeggen dat 
hij ze naar de 21ste eeuw heeft 
gestuurd via het meer waar-
langs hij zelf naar de prehistorie 
is geraakt! Frank is nauwelijks 
bekomen van de verbijsterende 
onthullingen… of hij wordt al 
gevangengenomen door een 
kannibalenstam. Het stamhoofd 
is een vrouw, en haar dochter is 
geen onbekende voor Frank…

FRNK is een jongen die in de prehistorie is beland toen 
hij in een vijver viel. Maar hij is daar niet alleen… In dit 
vijfde deel krijgt hij te maken met kannibalen, en in het 
zesde deel zelfs met dinosaurussen. Mij lijkt het maar 
niets, de hele dag rondlopen in een beestenvel, en zelf 
op zoek moeten naar mijn eten. Ik ben al blij als ik ’s 

avonds balletjes in tomatensaus mag eten zonder dat 
ik de hele dag word achtervolgd door moordlustige 

dieren of mensen! Dus: wees niet bang en reis 
samen met mij mee naar de prehistorie… 

maar kijk uit voor de kannibalen, 
en hun kookpotten!

Pas 
op voor 

de steen!
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FRNK 6:
Dinosaurussen
Scenario: Olivier Bocquet
Tekeningen: Brice Cossu
Inkleuring: Yoann Guillo

Korte inhoud
Het verhaal begint in de jaren 
70… Door het toeval (en een 
bende lomperiken) lopen Anoukis 
en Francisco elkaar tegen het lijf. 
Francisco is een speleoloog en 
neemt haar mee op een ontdek-
kingstocht. Ze stoten samen op 
de smartphone van Frank, en zijn 
wanhopige boodschap… Op (euh) 
hetzelfde moment… in de prehis-
torie hebben Kenza en Frank 
twee enorme dinosauruseieren 
ontdekt. Genoeg voedsel voor de 
hele stam voor een paar weken! 
Maar dan komen de eieren plots 
uit… Toch is de razende mama-
dino niet de grootste bedreiging 
voor Frank en Kenza. Een eenar-
mige, haatdragende kannibaal 
zit hen onvermoeibaar achterna. 
Een te duchten kerel, ook al ziet 
hij er niet gevaarlijk uit…

Mijn lievelingsdier is een kat, so-wie-soooo. 
Maar hoe schattig zijn babydino’s? Hallo! Ik wil 

er wel eentje… tot dat schattige beestje na 
een jaar of twee plots drie meter lang is 

en niet meer in ons huis past. Stom! 
Wat is jouw lievelingsdino?
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Reinaert van Morlange:
Scenario: Maxe L’Hermenier
Tekeningen: Mathieu Moreau & Carmelo Zagaria
Inkleuring: Chiara Di Francia
Naar de roman van: Alain Surget

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!
Renaud van Morlange is een 
goede jager, maar Vos moet nog 
heel wat leren over de gevaren 
van het woud… 

Ik houd zo van sprookjes en van 
fabels, o, dat verhaal van de schildpad 

en de haas, bijvoorbeeld, of de vos en de 
raaf. De haas leerde dat de snelste niet altijd 

de wedstrijd wint, en de raaf werd in de val gelokt 
door de slimme vos… Reinaert van Morlange is 

ook zo’n fabel, een verhaal met een boodschap over 
een graaf die zo wreed is dat hij wel gestraft moet 

worden! De tekeningen zijn prachtig, en het verhaal 
is zooo ontroerend, want natuurlijk gebeurt er iets 
waardoor de graaf leert luisteren naar zijn hart…

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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vol leerrijke 
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