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De muur. Met andere 
woorden, de derde linie 

achteraan de grens.

Een ander manier om te zeggen – of 
liever niet te zeggen- het front.

In de 
houding!

Beste veteranen, ik 
ben fier op jullie.

#2 aug ‘14#1 aug ‘13 #3 aug ‘19

Hercules 3: De verdediging van Erimanthus

Hercules is een MerK. Een van de machtigste. Hij 
vocht aan de grenzen van de sterrenhemel. De dood 
maakt hem niet bang, want Hercules voelt zich al 
dood. Geplaagd door de misdaad die hij beging op 
zijn vrouw en zijn kinderen, moet hij boete doen 
door bevelen te aanvaarden, zelfs de meest domme, 
van hogere officieren.
Aantal van de proeven die de Pythia voorspelde: 12.

Gestrikt door Hera moet Hercules haar gehoor-
zamen om ooit de kans te krijgen opnieuw met zijn 
familie, die hij dood waande, te spreken.
Een reeks moorden wordt haast gelijktijdig begaan 
op verschillende plaatsen in de melkweg: die 
moorden worden op dezelfde manier gepleegd. 
Odysseus, een oude wapenbroeder, zet Hercules op 
het spoor van de moordenaar van generaals…

deel 3/3
De verdediging van Erimanthus
23 augustus 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4010-8
Auteurs: Morvan, Looky

Hercules 
Slot van de SF-bewerking van de 

Griekse werken van Hercules

Hun aanpak is een heer-
lijke mix van pulp-sf en 
hoogstaande space opera. 
Het design van de teke-
ningen spreekt voor zich. 
Het realisme, de belichting, 
de structuur van de mate-
rialen en alle bijkomende 
special effects overtuigt 
van pagina tot pagina, van 
prent tot prent, van detail 
tot detail.

David Steenhuyse
stripspeciaalzaak.be

over deel 2

slot

van de serie
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!!!

?!!

Kijk naar 
boven!

Sterren!

Ja... Slechts vier 
en ze schijnen 
zeer helder.

Bij de lans van 
Odin! Ze worden 
steeds groter!

Onmogelijk! Het einde van 
de wereld?!!...

Nee, het is 
iets anders...

Maar wat ik 
wel weet, is 

dat jullie staan 
te trillen als 
kleine meisjes!

Je hoeft niets 
meer te vrezen. Ze 
zijn verdwenen... 
Het is voorbij.

Toch niet! Kijk, 
daar! In de verte, 
een groot licht...

Wat dan wel, Svein!? Wat 
waren die dingen die 

rakelings over ons heen zijn 
gevlogen? Ze scheerden 

net boven de mast!

Geen idee, 
bij de hamer 
van Thor...

...net de 
zon!

Het hangt boven 
het land waar we 
vandaan komen... 

Helgeland...

Onze thuis!

#4 #5 #2 aug ‘19 #3 #1 mei ‘18

Olympus mons
Vervolg van deze Beciaanse Sience-Fiction-serie!

Wat was het echte doel van Operatie Mainbrace? 
Zal men de anomalie van de Barentszee ingaan? 
Zullen de onderzoekers hierdoor een apocalyps 
teweegbrengen? Artefacten worden onthuld, maar 
het mysterie wordt groter ...
Zowel op Mars als op aarde proberen teams van 
specialisten het mysterie van deze onderling 
verbonden anomalieën te ontrafelen. Aaron 

Goodwin, het medium, probeert de wereld te waar-
schuwen om het vreemde onderwaterschip niet te 
betreden. De toekomst van de planeet staat op het 
spel. Zijn woorden worden bevestigd door andere 
media, maar het team ‘Ocean Pathfinder’ negeert 
het advies. Ze gaan verder met hun onderzoek...

Olympus Mons: operatie Mainbrace

Deel 2
Operatie Mainbrace
23 augustus 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4009-2
Auteurs: Bec, Raffaële

te verschijnen
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#10 sept ‘16 #10 sept ‘16#11 aug ‘19 #11 aug ‘19#9 nov ‘14 #9 nov ‘14

Carmen Mc Callum 11: 
Noumea-Tchamba
Carmen komt op Nieuw-Caledonië haar vriend Scott Brennan redden. 
Ze loopt in de val van Dommy, een artificiële intelligentie die de wereld-
wijde drinkwaterverdeling in handen probeert te krijgen. Dommy wil 
de talenten van de huurmoordenares gebruiken om een boorinstallatie 
in de Koraalzee te saboteren. Carmen moet wel samenwerken als ze 
hoort dat Dommy een implantaat in haar hersenen heeft ingeplant… 
Zij heeft Carmen in haar macht.

Reeds verschenen Reeds verschenen Travis 11: New York Delaware
Travis bevindt zich in New York, in het gezelschap van Vlad, Thundercat 
en Harker. Daar bindt hij de strijd aan met terroristen die gecontroleerd 
worden door Dommy, een artificiële intelligentie die op het punt staat 
de grote waterdistributieconcerns in de wereld over te nemen. Maar 
in de schemer wordt een meedogenlozere oorlog voorbereid. Is de Big 
Apple een valstrik om het enige team ter wereld dat de ware dreiging 
kan bedwingen het leven zuur te maken?

23 augustus 2019 • Softcover, 48 pg’s
Auteurs: Duval, Emem • Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25

23 augustus 2019 • Softcover, 48 pg’s 
Auteurs: Duval, Quet • Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25

Travis
Langverwachte vervolg van deze 
SF-serie in hetzelfde universum 

als Carmen Mc Callum.

Carmen Mc callum 
Langverwachte vervolg van deze SF-serie 

in hetzelfde universum als Travis.
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#12 mei ‘12 #15 jan ‘17#13 maa ‘13 #14 nov ‘14 #16 sept ‘19#10 nov ‘09 #11 okt ‘10

Aquablue
Slot van de cyclus in deze ecologisch 

getinte SF-thriller!

Dank zij het ingrijpen van Nao, Carlo en Cybot 
bleef het aantal slachtoffers van de aanslag op de 
Standard-Island beperkt. Maar het sturen van het 
leger om de Aardse kolonisatoren te beschermen 
tegen de fratsen van de terroristen zet kwaad 
bloed bij de oorspronkelijke bewoners. De spanning 
tussen de twee gemeenschappen is te snijden 
en de kleinste vonk kan de boel doen ontploffen. 
Nao denkt nog dat hij de lieve vrede zal kunnen 

herstellen, maar langzamerhand schijnt alles en 
iedereen zich tegen hem te keren…
Inmiddels is Carlo terug op Aarde waar hij tracht 
Maurice Dupré terug te vinden. Dupré, die een 
onderzoek deed naar de banden tussen Texec en 
een bepaalde groep (lees: sekte) van aardbewoners 
op Aquablue, laat al een hele tijd niets meer van 
zich horen.

Aquablue 16: Rakahanga!

Deel 16
Rakahanga!
20 september 2019
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4025-2
18 oktober 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4026-9
Auteurs: Hautière, Reno

eerder verschenen
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#3 dec ‘12 #4 juni ‘14 #5 okt ‘19#1 dec ‘09 #2 okt ‘11
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Duisternis
Slot van deze vijfdelige Fantasysaga, door 

grootmeester Bec en Durango-tekenaar Iko!

Ik denk aan mijn voorouders, Tifenn.
Ten tijde van jouw betovergrootvader lag er nog 
sneeuw op de bergen en leefden de mensen in 
vrede. Hij heerste over vruchtbaar land… Dat was 
voor die vervloekte schepsels kwamen!
In die tijd moesten wij ons niet als honden 
verschansen achter hoge muren. Rond deze wallen 
lagen er maïs- en korenvelden zo ver het oog reikte…

Nu heerst er nog enkel angst en duisternis.

Duisternis 5: Schepsels

Deel 5
Schepsels
18 oktober 2019
Hardcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4044-3
Auteurs: Bec, Iko

eerder verschenen
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#7 nov ‘18 #8 mei ‘19 #9 aug ‘19

#17 maa ‘19 #18 mei ‘19 #19 aug ‘19

Dwergen
Vervolg van de populaire  
fantasy-reeks!

Dwergen 9: Droh van de Zwervers
Vorige delen

Dröh, de zoon van Oosram, heeft de wereld doorkruist om te leren 
vechten. 
Wanneer hij thuiskomt, is er van oorlog echter geen sprake. Bij zijn 
familie heeft hij geen toekomst meer, en Dröh gaat als grondwerker 
aan de slag bij de aanleg van een weg door het land der Winden.
De werken schieten op maar de arbeiders krijgen te maken met toene-
mende vijandelijkheid van orkenstammen uit de buurt…
Vrijheid is geen recht, maar een schat waarvoor je tot je laatste adem-
stoot moet vechten.

ELFEN 19: De Heremiet van Ourann

Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks!

Reeds verschenen

“Mijn naam is Cleeriis. Ik was 13 toen dit verhaal begon. Net zoals alle 
overgeleverde vertellingen bevat dit verhaal de dromen en hoop van 
een volk. Het gaat over een geheim. Ik zal het jullie vertellen.”
Galamnon en Aaliatep, twee witte elfen doen onderzoek naar de 
verdwijning van Nawel, een oude heremiet. Ze krijgen daarbij hulp van 
een koralisduiker met de naam Cleeriis. Eenmaal op Ekrin, een klein 
eiland in het midden van de oceaan, blijkt de waarheid somberder 
dan ze zich hadden voorgesteld. De speurtocht leidt naar vergeten 
periodes uit de geschiedenis van Arran en maakt duidelijk waar het 
halfelfenvolk werkelijk vandaan komt …

23 augustus 2019 • Hardcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,5 
20 september 2019 • Softcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
Auteurs: Jarry, Bordier

23 augustus 2019 • Hardcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,5 
20 september 2019 • Softcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
Auteurs: Corbeyran, Vukic
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#4 okt ‘18 #5 mei ‘19#3 juni ‘17

#5 aug ‘18 #6 maa ‘19 #7 aug ‘19

Broceliande 5: De feeenspiegel
Brocéliande is bang. Er iets dat Korrigans doodt. Kor’net, hun koning, 
doet een beroep op Saltupott, een van zijn slimste en hebzuchtigste 
neven. Hij moet de schuldige vinden. Saltupott vertrekt samen met zijn 
leerling naar de plaats van het onheil. Ze vinden er alleen verwoesting, 
zelfs de natuur lijkt de geest gegeven te hebben, alsof haar levens-
kracht is weggevloeid. Alsof de moordenaar van hun soortgenoten ook 
de begroeiing heeft ‘verbrand’.

Eerder verschenen

De Meesterinquisiteurs 7: Orlias
De overwinning tegen de keizerin kostte het leven van vele mees-
terinquisiteurs. De Orde is verzwakt. Een nieuw tijdperk begint voor 
de Inquisitie ...
Sinds het verraad van Assynia kan de Orde de wet niet handhaven in 
Oscitan. Rechter Adrael stuurt Orlias naar de Opkasis-woestijn in het 
fort van Yagoss, waar de leerlingen die vroeger tragedies uitlokten 
omdat ze niet in staat waren hun macht te beheersen, geïsoleerd 
werden. Zijn missie: hen leren hun gift te omarmen en van hen een 
nieuwe generatie meesterinquisiteurs te maken ...

18 oktober 2019 • Hardcover, 48 pg’s • Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,5 
22 november 2019 • Softcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
Auteurs: Cordurié, Gomes, Jacquemoire

23 augustus 2019 • Hardcover, 48 pg’s • Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,5 
20 september 2019 • Softcover, 48 pg’s • Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
Auteurs: Cordurié, Cuneo

de Meester-
inquisiteurs 
Begin van de tweede cyclus!

Broceliande 
vijfde deel van deze knappe fantasyreeks over de 

legenden uit het gelijknamige bretoense bos.
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Luchar heeft 
er al twee 

uitgeschakeld.

Twee krijgsheren, 
twee hoogst ambiti-

euze koningen, die elk 
het grote heir willen 

leiden, het leger dat zich 
op Avalon zal storten.

Ze zijn alleen 
maar gewond.

Want bij de regels 
opgelegd door Patricius 

is het verboden de 
tegenstander te doden.

Terwijl hij nog staat na te 
hijgen, zijn longen vult met 

de koele lucht, kan Luchar niet 
nalaten te denken dat hij hen 

het liefst had omgebracht.

Nog twee rivalen onder wie 
de armtierige koning Ron 
wiens land een zakdoek 
groot is en wiens leger 

bestaat uit twee man en 
een krakkemikkige kar.

- 3 -

#6 okt ‘18 #8 nov ‘18 #10 apr ‘19#7 nov ‘18 #9 apr ‘19

Excalibur Kronieken 5: Morgane

Natre, bezeten door de geest van Cernunnos, 
beveelt de christelijke legers van Patricius. Zijn doel: 
Avalon veroveren. Merlijn en Viviane van hun kant 
proberen hun bondgenoten te verzamelen om het 
heilige eiland te verdedigen. Ze proberen koning 
Glywys ervan te overtuigen de doorgang op zijn 
land aan de legers van Patricius te weigeren.

Ondertussen is Morgane op het eiland Skye ingewijd 
in de magie en de krijgskunst. Hoe meer ze leert, 
des te meer haar doelen in focus komen ...

deel 5
Morgane
20 september 2019
Hardcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4030-6
18 oktober 2019
Softcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4031-3
Auteurs: Istin, Brion

Excalibur 
Kronieken 

Slot van deze knap getekende reeks!

slot

van de serie
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#11 juni ‘18 #12 okt ‘19#10 dec ‘16

#5 nov ‘17 #6 feb ‘18 #7 okt ‘19

Samoerai 12: Het oog 
van de draak
Vele jaren zijn verstreken sinds de dood van de verschrikkelijke Zussen 
van de schaduw. En toch, in de duisternis, heeft iemand zijn wraak nog 
niet opgegeven ... In de hoop om Sekiyo, een jeugdige liefde, te helpen, 
komt Takeo oog in oog te staan met een hele kliek van gekke ronins, 
geleid door de mysterieuze en krachtige Masayo. Ze lijkt vastberaden 
om af te maken wat ze is begonnen ...

Eerder verschenen

Samoerai Legenden 5: 
uiterlijke schijn
Hij is knap, gebronzeerd, mysterieuze glimlach. Nariko is in de ban van 
deze knappe verpersoonlijking van Kenjiro. Ze liefkozen, ze kussen, ze 
worden minnaars. 
Nu, de regel is: Goden kunnen mensen niet verleiden. En nog minder 
kinderen met hen maken. Voor het afwijken van deze regel zal Kenjiro 
een prijs moeten betalen...

18 oktober 2019 • Softcover, 48 pg’s
Auteurs: Di Giorgio, Mormile • Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25

18 oktober 2019 • Softcover, 48 pg’s
Auteurs: Di Giorgio, Mormile • Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25

Samoerai 
Legenden 
vervolg van de spinoff...

samoerai 
Vervolg van deze razend  

populaire samoerai-serie!

Knappe pagina-opbouw, 
heerlijk gedetailleerde 
tekeningen, een sfeervolle 
inkleuring, actiescènes 
maar ook (en vooral) focus 
op het gevoelsleven van 
de (hoofd-)personages. 
De vitaliteit en elegantie 
is weer helemaal terug. Ik 
ben een gelukkig man.

Tom Vermeeren
vetostrips.weebly.com

over deel 11
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?
Wie is daar?

Te wapen!
We worden 
aangevallen!

Pas op, 
Akilas!

Zusters, ga die kerels 
meedogenloos te lijf …

Geen soldaat van Agamemnon 
zal ons land ooit bevuilen!

Koning Penthesilea, kom 
het met me uitvechten, 
zodat ik je een lesje kan 
leren!

!

- 3 -

#1 okt ‘12 #2 nov ‘13 #3 apr ‘15 #4 sept ‘19

Troje
slot van deze mythologische weergave 

van de Trojaanse oorlog.

Terwijl de laatste overlevenden van het Hettitische 
rijk de legers van Cronos ontvluchten, moet Achilles 
Troje betreden als hij toegang wil krijgen tot 
Tartaros en de Giants wil afleveren. Maar Priamus 
weigert hem binnen te laten en ziet in hem een 
vijand van zijn volk. Met tegenzin besluit Achilles de 
wapens op te nemen tegen de Trojaanse alliantie 
en te vechten aan de zijde van koning Agamemnon 
en zijn broer, de verraderlijke Menelaos. 

Achilles weet dat hij koste wat koste Troje moet 
binnengaan voordat Cronos de stad en daarmee de 
laatste hoop van de mensheid vernietigt ...

Troje 4: De Poorten van de Tartaros

Deel 4/4
De Poorten van de Tartaros
20 september 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4022-1
Auteurs: Jarry, Ardisha

reeds verschenen slot

van de serie
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#5 feb ‘17 #6 mei ‘17 #7 okt ‘19

#7 feb ‘19 #8 juni ‘19 #9 okt ‘19

Orakel
Voorlaatste deel van deze  

hervertellingen van Griekse mythen

Orakel 9: de wolvin
Vorige delen

Als dochter van een koningin rest Thalystri niets meer, behalve de 
haat die ze koestert voor Ares, de god die haar volk uitroeide. Hij voert 
het bevel over een Spartaanse stam en blijft meedogenloos moorden. 
Thalystri stelt langzaam maar zeker een leger samen dat het de 
indringers moeilijk maakt. Hoewel ze een vrouw is, slaagt ze er dankzij 
haar intelligentie, haar behendigheid en haar kracht in om duizenden 
manschappen op de been te brengen. Zo ontstaat de legende van een 
gevaarlijke en innemende krijgster met de bijnaam de Wolvin.

de 7 wonderen
Slot van deze conceptreeks over de 
7 klassieke wereldwonderen!

Reeds verschenen

20 september 2019 • Hardcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,5 
18 oktober 2019 • Softcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
Auteurs: Lesparre, Viacava

18 oktober 2019 • Hardcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,5 
22 november 2019 • Softcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
Auteurs: Blengino, Palma
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7 wonderen 7: De 
kolos van Rhodos
Rhodos, 292 voor Christus
Na jaren van oorlog proeft Rhodos eindelijk van vrede en voorspoed, 
onder de welwillende blik van het standbeeld van Helios, die over 
het eiland waakt. Amaryos, de lijfarts van admiraal Flegones, staat 
op het punt met diens dochter te trouwen en onmetelijke rijkdom te 
erven. Het leven lijkt hem toe te lachen… maar Amaryos draagt een 
verschrikkelijk geheim met zich mee: de stem van een geest… en een 
diepliggende wraak die opborrelt…

Fijn is het om te zien hoe 
de Olympische goden 
louche spelletjes spelen 
met de lotsbestemming 
van de gewone sterveling 
als inzet. Panta rhei, maar 
met een ongelooflijke 
rotvaart! Scenarist Patrice 
Lesparre maakt er weer 
een fijn verhaal van, 
terwijl comictekenaar 
Fabio D’Auria en kompaan 
Roberto Viacava alles 
netjes in beeld brengen.

Mario Stabel
stripspeciaalzaak.be

over deel 8



2726

#6 juni ‘13 #7 feb ‘15#5 aug ‘12 #8 juni ‘16 #9 juni ‘17 #10 dec ‘17 #11 sept ‘19

Februari 1885, niet ver 
van de Ateliers Gaget-

Gauthier in Parijs.

Mijn beste 
Bartholdi, ik heb 
goed nieuws. We 
hebben eindelijk 

gevonden hoe we de 
hijskranen kunnen 

plaatsen aan de Gare 
Saint-Lazare.

Hahaha! Je 
had de plannen 

moeten zien, 
het wordt 

gigantisch… 
faraonisch!

 Op maat 
van onze 
‘schone’!

 Ik ben 
opgelucht: het 
transport van 
onze 214 kisten 
over de spoor-
weg komt goed.

En zodra ze 
in Rouen op de 
boot liggen, op 
naar Amerika, 

eindelijk!

 Ik kijk er zo 
naar uit onze 

‘schone’ in New 
York te zien nu… 
Het wordt een 

spektakel!

 Meester?

- 3 -

1886: De muze die het Vrijheidsbeeld bezielde

Vorige delen

deel 11
1886
20 september 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4027-6
Auteurs: Ceka, Andronik, 
Mavric

Man van het jaar  
Nieuw verhaal in de conceptserie ‘Man van het 

jaar’, ditmaal over de muze die de inspiratie 

volrmde voor het vrijheidsbeeld.

Het Vrijheidsbeeld is een symbool dat heel de wereld 
kent, en het is het levenswerk van Bartholdi, zijn 
‘grote werk’! Hij begon in 1865 maar het werk werd 
pas twintig jaar later ingehuldigd… Terwijl zowat 
alles bekend is over deze faraonische constructie, 
over de metalen constructie van Gustave Eiffel, 
blijft er een vraag over: wie heeft haar gezicht 
geschonken aan het beroemdste van alle beelden?

De held van dit album is… een heldin. De inspiratie 
voor het eeuwige monument van Bartholdi. Is het 
de moeder van de beeldhouwer? Een jong meisje 
op een versperring in 1851? Een prostituee? De 
knappe weduwe van Isaac Singer, uitvinder van de 
naaimachines? Of een andere vrouw van wie de 
identiteit ook vandaag nog een mysterie is? Ontdek 
dit personage dat echt heeft bestaan…
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Koud, dat ook.

Maar niet 
die koude die 
verkrampt of 
doet rillen.

Een extreme 
koude, die het 
gemoed stilt 
en je lots-
bestemming 
een nieuwe 

wending geeft.

Wit en woest.

- 3 -

#1 sept ‘09 #4 mei ‘12#2 mei ‘10 #5 apr ‘14#3 sept ‘11 #6 apr ‘17 #7 okt ‘19

ik ben een 
Kathaar
Slot van deze knappe reeks, gebaseerd op de interessante geschiedenis van de katharen.

‘Op het houten kaftje van mijn boek heb ik de 
naam gegrift van een god die wij allemaal dagelijks 
ervaren, maar die niemand erkent. Zijn naam? Ergo 
sum. ‘Ik ben’.
Bij het optekenen van deze woorden besef ik zeer 
goed dat, als mijn boek in handen valt van één van 
die duivelse monniken die goede zielen verbranden, 
ik ook op de brandstapel beland. Dan is het maar zo. 
Dat weerhoudt er mij niet van verder te schrijven om 

die vreselijke angst te onderdrukken, die angst voor 
het niets, die me verlamt sinds ik mijn geheugen 
verloor. Ik doe mijn uiterste best om iets te vinden 
van mijn andere, verloren gegane, leven, maar niets 
komt terug. Behalve die droom van een valk die naar 
het licht vliegt. Wie ben ik echt?... Een denkende 
schim. Een deerniswekkende ziel. Verloren in een 
deerniswekkende wereld.’

Ik ben een kathaar 7: Voltooiing

Deel 7/7
Voltooiing
18 oktober 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4035-1
Auteurs: Makyo, Calore

Ik Ben een Kathaar herin-
nert ons eraan dat hij een 
van die auteurs is die weten 
hoe ze een verhaal moeten 
opbouwen, emoties doseren 
en spanning inlassen. Neem 
daar nog het altijd boeiende 
thema van het Kathaarse 
geloof, een uitgeroeide 
splinterreligie van het 
katholicisme, een getor-
menteerd hoofdfiguur (die 
in se weinig van zijn natuur 
aan de lezer prijsgeeft) en 
het pleit is al voor meer 
dan de helft gewonnen. De 
overige helft vult Makyo 
per nieuw deel verder in 
met scheuten mysterie, 
wreedheden, confrontaties, 
goed geschreven dialogen, 
theologische inzichten en 
een niet te onderschatten 
ondersteuning van de 
tekenaar, Alessandro Calore, 
die het sombere uit de 
vroeg-veertiende-eeuwse 
middeleeuwen puurt.

David Steenhuyse
stripspeciaalzaak.be

over deel 5

Reeds verschenen slot

van de serie
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Tienduizend meter… 
nog hoger. Hij is 

gesignaleerd boven 
dertienduizend meter.

Elfduizend meter… als de cabine-
druk nu wegvalt, ga ik eraan… 
Verdomme wat is het koud! 

’t Is hier min twintig graden. In 
de ‘butcherbird’ is er blijkbaar 

verwarming in de cabine…

Twaalfduizend meter… nog 
hoger. Volgens het weerbericht 

zit je op twaalfduizend 
boven het wolkendek…

DE ZON!

De mensen van de weerdienst 
krijgen een biertje van mij!

Kom op, 
hoger nog!

HOGER!

Dertienduizend… ver-
duiveld, waar ben je?

Op 10 uur, onder 
ons. Een schim! 
Daar heb je ‘m!

*Bijnaam van de 
Focke-Wulf FW 190.

#6 okt ‘19#5 feb ‘18

Frontlinies 6: Het paradijs voor jagers

De jonge Tim Page leert tijdens de legendarische 
slag om Malta wat het betekent squadron leader 
te zijn. Het is een bloederige les. Zijn rivaliteit met 
de legende van het eiland, de Canadees George 
Frederick ‘Buzz’ Buerling, een aas met 31 overwin-
ningen, is onvergetelijk. In Duitsland werkt Magda 
voor de Sovjet inlichtingendienst, maar het nazi-net 
sluit zich om haar…

deel 6/10
Het paradijs voor jagers
18 oktober 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4038-2
18 oktober 2018
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 7,95 NL: € 8,20
ISBN: 978-94-639-4039-9
Auteurs: Pécau, Dellac

Frontlinies 
Dit zesde deel speelt zich af  

hoog in het luchtruim, waar de 
jachtvliegtuigen elkaar bestoken...

te verschijnenreeds verschenen

We kijken al uit naar de 
volgende delen die zich 
onder meer in Libië, Kreta 
en Malta zullen afspelen. 
Virtuele kruitdamp, 
geschiedenis en een beetje 
aardrijkskunde: er zijn 
slechtere combinaties!

Mario Stabel
stripspeciaalzaak.be

(over deel 1 en 2)
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Eleonora, de zwarte legende 5
Nu ze als echtgenote van Hendrik Plantagenet door het leven gaat, 
maakt Eleonora zich op om haar nieuwe lotsbestemming te omarmen 
en de nieuwe koningin van Engeland te worden! De voorbije maanden 
waren vreselijk. Na hun terugkeer in het Palais de l’Ombrière wordt 
Godfried, de broer van Hendrik die in het geheim een opstand in Anjou 
beraamt, door Eleonora en haar zus Petronella gekleineerd. 
Alles speelt zich af tegen de achtergrond van de successieoorlog om 
de Engelse troon. Terwijl Eleonora naar Fontevraud gaat, bereiden 
Lodewijk VII en Hendrik Plantagenet zich voor op een meedogenloze 
strijd … een confrontatie die de loop van de geschiedenis en het lot van 
twee koninkrijken zal bepalen!

Vorige delen Vorige delen Lodewijk de heilige
Lodewijk IX, beter gekend als Lodewijk de Heilige, koning van Frankrijk 
van 1226 tot 1270, is de negende monarch van de dynastie van de 
Capetingers. De plaatjes in de kinderboeken stellen hem voor als 
een vorst die, wijs als Salomon, recht sprak gezeten onder een eik. 
Maar de echte koning, de figuur achter deze zeemzoeterige plaatjes, 
spreekt deze rozige voorstelling tegen en steekt veel complexer in 
elkaar. Lodewijk IX werd door zijn moeder, Blanche van Castilië, streng 
katholiek grootgebracht. Zijn geloof was onwrikbaar en zijn vroomheid 
onbegrensd. De koning zag zijn taak hoofdzakelijk als een religieus 
streven. Hij wilde de perfecte heerser zijn over een perfect Rooms-
Christelijk rijk...

18 oktober 2019 • Hardcover, 48 pg’s
Auteurs: Delalande, Mogavino, Gomez
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50

18 oktober 2019 • Hardcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,5 
18 oktober 2019 • Softcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 7,95 NL: € 8,20
Auteurs: Mariolle, Nikolavitch, Cenni

Eleonora
vijfde deel van deze historische reeks 

uit collectie Bloedkoninginnen!

lodewijk
de heilige

Het nieuwste album in collectie 
‘Zij schreven geschiedenis gaat 
over Het leven van Lodewijk IX 



We hebben de juiste beslissing 
genomen, ik weet het zeker. We 
doen er goed aan de oproep van 
de moffen te beantwoorden. Zie 

jij je ouders al in handen 
van de Gestapo?

Ja. En met wat geluk is 
de oorlog zo voorbij 
en zijn we voor Sint-

Nicolaas weer thuis. 
Wat denk jij?

Ik zeg in elk geval, 
Sint-Nicolaas, 
bid voor ons.

Ik hoop het, Antoine. 
Maar ik weet 

het niet.

24 25

 okt ‘19 de reis van 
Marcel Grob 

Het waargebeurde verhaal van Marcel Grob, een Elzasser die gedwongen deel uitmaakte van 
de Waffen-ss, verteld door zijn kleinneef.

11 oktober 2009. Marcel Grob is 83 jaar oud en 
wordt door een onderzoeksrechter ondervraagd 
over zijn verleden. Zijn verleden als lid van de 
Waffen-SS. De jonge Fransman werd ingelijfd op 28 
juni 1944, net als 10.000 andere Elzassers. Hij was 
toen 17 jaar oud.
Werd Marcel gedwongen door de nazi’s of nam hij 
vrijwillig dienst? 
Was hij een ‘Malgré-nous’ of een oorlogsmisdadiger?

De magistraat is op zoek naar de waarheid over dat 
duister verleden.
Marcel Grob graaft in zijn pijnlijke herinneringen. 
Herinneringen aan een Franse jongeling die 
gedwongen wordt te gaan strijden in Italië, met de 
sinistere Division Reichsführer.
Om zijn onschuld te bewijzen, vertelt Marcel het 
verhaal van zijn lange reis door het donker.

De reis van Marcel Grob

one-shot

18 oktober 2019
Hardcover, 192 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,80
ISBN: 978-94-639-4047-4
Auteurs: Collin, Goethals
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 Turijn, 1898.

Woensdag 28 mei.

- 3 -
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De plot van De Lijkwade speelt zich af doorheen 
verschillende eeuwen, in verschillende landen, 
terwijl zijn personages de hoofdrolspelers zijn van 
een verhaal dat in elk van de tijdperken heropleeft.
In de XIXe eeuw in Turijn, is Lucia de enige dochter 
van baron Tomaso – een overtuigd monarchist – en 
de geheime geliefde van Enrico, een vurig socialisti-
sche afgevaardigde. Op dat moment maakt Secondo 

Pia de eerste foto van de Lijkwade, die claimt het 
gezicht van Christus te onthullen…
Het verhaal van Lucie, Thomas en Henri is er een 
van liefdevolle harstocht waarvan de Lijkwade – ook 
de Lijkwade ‘van Turijn’ genoemd – tegelijk de inzet 
en het symbool is. De rivaliteit tussen de twee 
mannen rond de verovering van de jonge vrouw in 
de schaduw van wat zich in het openbaar afspeelt 
rond de verovering van de Lijkwade.

De lijkwade 2: Turijn, 1898

deel 2/3
Turijn, 1898
18 oktober 2019
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 22,95 NL: € 23,60
ISBN: 978-94-639-4037-5
Auteurs: Mordillat, Prieur, 
Liberge

Liberge brengt het verhaal 
met prachtige realistische 
tekeningen in grijstinten 
die perfect passen bij de 
sfeer. Het geeft een mooie 
weergave van de middel-
eeuwen in de stijl waarin 
we Liberge herkennen. 
Een verhaal dat Daedalus 
in een prachtige uitgave 
brengt.

Elias Jonkers
gestript.be
over deel 1

De lijkwade 
Is de fascinerende afdruk van een aangezicht op een doek een heilige reliek uit de eerste eeuw van onze jaartelling, die het bestaan van de mens-God bewijst? Of een volledig verzonnen leugen om hen die willen geloven te misbruiken en beheersen?
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Zaterdag…

?

Te laat 
voor de 

zonnegroet!

Ik doe ook 
nooit iets 

goed!

OH 
NEEN!

De zon is al op!

- 5 -
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nieuw
e 

serie

De dag waarop de bus zonder haar vertrok

Clementien loopt in het leven een beetje verloren. 
Zij is de richting kwijt en zoekt bijgevolg naarstig 
naar een antwoord op al haar existentiële vragen. 
Gelukkig zit het leven ook vol verrassingen, 
wijze lessen en toevallige ontmoetingen, als je 
er maar voor openstaat. Wie weet… misschien 
heeft Clementien de weg naar het geluk al lang 
gevonden?

deel 1
...de bus zonder haar vertrok
20 september 2018
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4023-8
Auteurs: Beka, Marko, Cosson

de dag waarop... 
Nieuwe feelgood-serie over een vrouw 

die op zoek gaat naar zichzelf.



4140

- 3 -

#1 sept ‘19 #2 sept ‘19

nieuw
e 
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De dag waarop ze haar vlucht nam

Sinds ze kruidenier Antoine ontmoet heeft, heeft 
Clementine heel veel dingen veranderd in haar 
leven. Maar ze heeft nog steeds niet gevonden 
waarnaar ze op zoek was: geluk en verzoening. 
Wanneer ze terugkeert naar de supermarkt, is 
Antoine er niet meer. Simon, een biologische imker, 
nam zijn plaats in. Dankzij hem zal Clementine een 
glimp opvangen van verschillende levenspaden 

die haar worden aangeboden. Maar hoe kan ze het 
juiste vinden? De enige oplossing ... Proberen!

deel 2
...ze haar vlucht nam
20 september 2018
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4024-5
Auteurs: Beka, Marko, Cosson

de dag waarop... 
Nieuwe feelgood-serie over een vrouw 

die op zoek gaat naar zichzelf.
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Vorige delen

Aspis
Begin van de nieuwe cyclus  
van deze goed geschreven en 
humoristische detectievereeks!

vorige delen

23 augustus 2019 • Hardcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,5 
20 september 2019 • Softcover, 56 pg’s • Prijs BE: € 7,95 NL: € 8,20
Auteurs: Djian, Etien, Legrand

23 augustus 2019 • Softcover, 48 pg’s
Auteurs: Gloris, Depsujol • Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25

de vier van 
Baker street 
voorlaatste deel van deze knappe reeks 
over de partizanen van Baker street!

De vier van Baker street 6:  
De man van de Yard
Sherlock Holmes zet zijn geheime oorlog tegen de oude handlangers 
van Moriarty voort. Verborgen in het Londense East End jaagt hij op 
de duistere kolonel Moran en superintendant Blackstone van Scotland 
Yard, een hooggeplaatst agent die voor de professor essentieel was 
bij de uitbouw van zijn criminele organisatie… De man van de Yard zet 
de grote middelen in om Sherlock Holmes te vatten voor die uit de 
schaduwen treedt om hem te ontmaskeren. Maar voor hij bij Sherlock 
geraakt, komt hij onze helden tegen, de onmisbare hulptroepen van de 
onvermoeibare detective. 

Aspis 5: Whodunit in de opera
Na de vreselijke Von Schreck-affaire bleef Flora Vernet wezenloos en 
uitgebloed achter... Zij, die voorheen ten strijde trok tegen de bloed-
dorstige monsters van deze eeuw en de vooroordelen van haar seksis-
tische collega’s, brengt voortaan haar dagen door in bed. Hugo zetal zijn 
energie en fantasie in om haar uit die apathie te bevrijden. 
Flora blijft in de ban van een duistere, negatieve kracht en wordt dag na 
dag dieper meegesleurd in de eindeloze draaikolk die depressie heet...
Wat heeft het lot voor haar in petto, opdat haar jachtinstinct terug zou 
ontwaken? Welke gruwelijke misdaad zal haar honger naar gerechtig-
heid weer kunnen wekken?
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Ze zijn al 
uren aan het 

kletsen.

Ze weten toch nog 
wel dat we hier zijn?

Wat geduld, 
Lynn.

Stel je in 
de plaats 

van Holmes. Hij beseft plots dat 
hij een tijdreiziger is... 

Genoeg om je hoofd 
op hol te brengen.

Jij neemt 
het beter 
op dan hij.

Ik weet dat 
het misplaatst 
is, maar ik kan 
het niet laten 
te glimlachen. 
Op onze twee 

gasten kunnen 
rekenen is een 

hele opluchting.

Hoever sta je, 
Marcellus?

Gedaan met de onbe-
kende sprongen. 
Met deze toevoe-
gingen brengen 
de armbanden je 

niet alleen wanneer 
je wil maar ook 

waar je wil. Of toch 
naar de gekozen 

coördinaten.

Een magische 
precisie.

En het geheime 
drankje?

Het is klaar.

Leg je het 
me uit?

Later.

Ik heb 
nog veel 
te doen.

- 3 -

Sherlock Holmes wordt door Victoria ingelijfd om 
Aaron McBride terug te vinden, een naar men 
beweert gevaarlijke geleerde. Hij ontdekt dat de 
man in kwestie een tijdreiziger is, terug uit een verre 
toekomst om Engeland te redden van de koningin 
zelf.
Met de hulp van Megan Connelly, Lynn Redstone, 

Marcellus Gunderson en kolonel Amiens brengt de 
detective de plannen aan het licht van de vorstin en 
probeert ze tegen te werken. Maar Aaron McBride is 
niet de enige die met de tijd speelt. En om vuur te 
bestrijden, moet je soms je vingers branden…
Meer dan ooit ligt de toekomst van de wereld in de 
handen van Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes & de tijdreizigers 2:  
Fugit irreparabile tempus

Reeds verschenen

deel 2/2
Fugit irreparabile tempus
18 oktober 2019
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4034-4
Auteurs: Cordurié, Laci

Sherlock Holmes
& de tijdreizigers

Slot van deze sherlock Holmes-
cyclus binnen collectie 1800



Binnenkort...
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