10 januari 2019

LE PETIT

Vingt-et-unième
90 jaar

avontuur.
Dat wordt
gefeest!

90 jaar

KUIFJE
IN CONGO!

Een nieuw leven begint, zonder
tijdrekening en met vernieuwd
enthousiasme!...

Hoe kon Hergé zich Afrika voorstellen
van als hij kon lezen en naar beelden en
chromos kijken?
Afgezien van de immense oppervlakte van
Congo, was Afrika voor de schrijvers en tekenaars een gebied vol avontuur en mysterie.
Negentig jaar later brengt le Petit Vingt-etunième een nieuwe manier om dit album
te ontdekken, dat ondanks de kritiek zeer
gewaardeerd werd door de jonge lezers.
Een opus gereconstrueerd vanuit de oude
platen die Hergé zelf tekende, nu gerestaureerd en gekleurd.
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TRUMP

Sedert de verkiezingen midden mandaat in de Verenigde Staten, is Trump
vertrokken voor de koers naar een
tweede mandaat...
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RASCAR CAPAC
2019
GEWONE DIEFSTAL IN HET TEKEN VAN DE MOBILITEIT WIE BEN JE?

Wordt niet meer vervolgd in de
hoofdstad van Europa! Bericht voor
de liefhebbers van portefeuilles…
Ontmoeting met Aristides Rapier;

Wat zijn dat voor dingen?...
Vernuftig, nietwaar?

Meneer Aristides Rapier?
Dat
ben ik...

Nieuwe transportmiddelen
in de stad!
Er zijn geen grenzen voor de
verbeelding. Na de segway,
hoverboard, miniscooter, yikebike, airwheel, recketskates.
Waarom niet de sneakers op
rollers proberen een beetje
naar de mode van Zonnebloem!

Al 50 jaar
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SPECIAAL DOSSIER:
India, dit land zal het dichtst bevolkte in de wereld worden, met
1,66 miljard inwoners in 2050...
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© Hergé - Moulinsart 2019

In 2019 is het de verjaardag van dit
historische moment waarop een
mens voor het eerst op de maan
wandelde, in de zee van rust. De
redactie komt terug op dit fantastisch avontuur, van de verovering
van de ruimte, met een onuitgegeven interview van de eerste mens
op de maan, KUIFJE, de meest beroemde reporter...

Wetenschappers onderzoeken
de sporen van deze uitgedroogde mummie, met een
zwarte, dode blik die menig
lezer heeft doen schrikken.
Wie was zij? Voor het eerst
hopen onderzoekers het
geheim van Rascar Capac te
ontdekken!
Weldra op uw scherm...

