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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

one 
SHOT

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

Bevat een uitgebreid 
historisch dossier.
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De haven van Barfleur, 
het feest van Sint-

Niklaas, 6 december 1154.

Vervloekt! 
Bedek de 

goederen!

De paarden 
zijn onrustig. 
Kalmeer ze!

Alleen de 
paarden? 
Ik denk dat 
ik net zo 

onrustig ben!

Het eindeloze noodweer 
houdt ons hier al veel te 
lang gevangen. We kunnen 
het vertrek niet langer 

uitstellen! Deze zondvloed 
zal uiteindelijk alles 

vernielen en ik zal niet 
meer, wij zullen niet meer …

Na alle hindernis-
sen die we hebben 

overwonnen, 
versperren de 
elementen ons 
de weg naar een 
nieuwe triomf!

Maar ben jij, edele 
heer, niet in staat om 
alle uitdagingen het 

hoofd te bieden? Worden 
we niet beiden geleid 
door hetzelfde vuur?

O ja! Met hoeveel 
problemen heb ik 
de voorbije twee 
jaar niet moeten 
afrekenen! Reken 
maar dat er een 

vuur in mij brandt!

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!

Eleonora
vijfde deel van deze historische reeks 

uit collectie Bloedkoninginnen!

deel 5/6

18 oktober 2019
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4036-8
Auteurs: Delalande, Mogavino, 
Gomez

Reeds verschenen

Voorlaatste deel van 
deze historische reeks uit 
collectie Bloedkoninginnen!
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Zie je wat, 
Cydippe?

Reken maar!

Wat dan? 
Spreek!

Ik zie een 
razende man, 
Homeros …

En ik denk dat 
hij een patrouille 

van je vriend 
Eupires …

in mootjes hakt!

Je gaat 
eraan, 

Thalystri!

Eupires 
vergiste zich, 

Cydippe.

De herders zijn 
gisteren niet gedood 

door een hersenschim 
van Hades …

Maar door een 
veel geduchtere 

vijand!

Orakel 9: de wolvin

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 inne-
mende krijgster met de bijnaam de Wolvin.

Orakel
Negende deel van deze conceptserie 

rond de griekse mythologie!

deel 9/10
De wolvin 
18 oktober 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4029-0
Auteurs: Lesparre, Viacava

Reeds verschenen

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in oktober.

Negende deel van deze 
conceptserie rond de 
griekse mythologie!

informatie



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 -
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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
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



 Turijn, 1898.

Woensdag 28 mei.
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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?



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 -
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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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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 5/5
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



Weet de houthakker 
veel dat die boom 

onder bescherming van 
de feeën staat, en dat 
elke bijlslag hem duur 
te staan zal komen. Hij 
kan zich niet bedwingen 

en gaat ervoor.

En ken je 
dit dan al?

’t Is het verhaal van een 
nogal koppige houthak-

ker. Als zijn oog op 
een boom valt, houdt 

niets hem tegen. En er is 
een oeroude eik die hij 

absoluut wil omhakken.

Nu ja, ik zeg eik… Het is 
misschien een tamme kas-
tanje of een haagbeuk… 

Maar laten we zeggen 
dat het toch een eik is.

Op het einde 
heeft hij geen 

armen of 
benen meer.

Geknot… 
Oh ironie

Hij vraagt zich 
af waarom de 

forellen die hij 
vangt, zo stinken. 

Dan beseft 
hij dat guitige 
dwergen dode 

vissen aan zijn 
haak hangen…

GA JE NU EENS 
ZWIJGEN?! Mijn hoofd 

gonst en jij 
blijft maar 

zaniken!

Maar goed, ik sla 
van alles over. Dus, 

die houthakker…

Dolrec’h, 
alsje-

blieft…

Ah, je 
kent het 

al?

Wacht, ik 
heb er nog 
een. Over 
een blinde 

visser.

De alcohol 
maakt je 
ongelikt 

vanavond…

Dat komt door 
die neppe chufere! 

Ik begrijp niet 
hoe jij dat bocht 

zo binnengiet!

- 3 -
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Broceliande 
woud van het kleine volkje

fantasyreeks met 7 verhalen uit het 

mythische bos uit de Arthur-legenden

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’.

Broceliande 5: De feeenspiegel

Deel 5/7
De Feëenspiegel
18 oktober 2019
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4032-0
Auteurs: Cordurié, Gomes, 
Jacquemoire

te verschijnen

Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour). De softcovereditie 
verschijnt op 22 november.

informatie
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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!
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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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



“Vraag en Ik geef je 
de heidenen in bezit, 
de einden der aarde in 
eigendom. Ge zult ze 
breken met een ijzeren 
staf, ze stukslaan als 
een aarden kruik…”

Sire de Joinville 
is in Frankrijk 

gebleven, Sire. Hij 
kan niet komen.

Tunis, 25 
augustus 1270

Jean… ga 
Jean… halen.

De koning vraagt 
opnieuw naar Sire 

de Joinville.

Pardon… 
excuseer… water 
voor de koning.

“Waartoe leidt het woeden der 
volkeren, het rumoer der naties? 
Tot niets. De koningen van deze 
wereld zijn opstandig, de prinsen 
spannen samen tegen de Heer 
en Zijn Gezant: ‘Laten wij ons 
bevrijden van ons juk, waarom nog 
langer gekneveld gaan?’ Hij die in 
de hemelen troont, kijkt vermaakt 
toe, maakt hen tot voorwerp van 
zijn spot.”

Opgepast!

“Dan, verbolgen, spreekt Hij hen toe 
en Zijn Gramschap doet hen sidderen 
en beven: ‘Ik heb Zelf Mijn koning 
gezalfd op Mijn Heilige Berg.’ Het 
besluit van de Heer wil ik mededelen. 
‘Jij bent Mijn zoon en Ik heb je 
verwekt’, dat heeft Hij tegen mij 
gezegd.”

“Nu dan, gij, koningen der 
aarde, gehoorzaamt en gij, 
rechters, tuchtigt uzelve!”

De koorts wil maar 
niet zakken. Hij weet 

niet waar hij is…

En de koning… mijn 
zoon, de koning, 

roep hem…

Water voor 
de koning…

“Dient angstvallig de Heer, 
kust schroomvallig Zijn 
voeten.”

Prins Filip ligt ook 
te bed, Sire.

Wacht even, 
kleintje.

“Opdat Hij niet in woede 
ontsteke en wij allen vergaan 
op de weg…”

De stank 
daarbinnen is 

niet te harden.

Ah! 
Eindelijk.

“…wanneer 
zijn toorn 
ontbrandt.

Gelukzalig zij 
die op Hem 
betrouwen.”

Maar hij is de koning! Hij moet 
koning worden als de Heer mij 

tot zich roept! Ik moet hem mijn 
kennis doorgeven, mijn raad…

- 3 -
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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...

oneshot
18 oktober 2018
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,5 
ISBN: 978-94-6394-040-5
Auteurs: Mariolle, Nikolavitch, 
Cenni

lodewijk
de heilige

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

Gelimiteerde hardcove-
reditie (zonder recht 
van retour). De soft-
covereditie verschijnt 
gelijktijdig.

Nieuw deel binnen de 
collectie: Zij schreven 
geschiedenis. 
Elk album vertelt het 
verhaal van een belangrijk 
persoon in de wereldge-
schiedenis, en bevat een 
uitgebreid dossier!

informatie



“Vraag en Ik geef je 
de heidenen in bezit, 
de einden der aarde in 
eigendom. Ge zult ze 
breken met een ijzeren 
staf, ze stukslaan als 
een aarden kruik…”

Sire de Joinville 
is in Frankrijk 

gebleven, Sire. Hij 
kan niet komen.

Tunis, 25 
augustus 1270

Jean… ga 
Jean… halen.

De koning vraagt 
opnieuw naar Sire 

de Joinville.

Pardon… 
excuseer… water 
voor de koning.

“Waartoe leidt het woeden der 
volkeren, het rumoer der naties? 
Tot niets. De koningen van deze 
wereld zijn opstandig, de prinsen 
spannen samen tegen de Heer 
en Zijn Gezant: ‘Laten wij ons 
bevrijden van ons juk, waarom nog 
langer gekneveld gaan?’ Hij die in 
de hemelen troont, kijkt vermaakt 
toe, maakt hen tot voorwerp van 
zijn spot.”

Opgepast!

“Dan, verbolgen, spreekt Hij hen toe 
en Zijn Gramschap doet hen sidderen 
en beven: ‘Ik heb Zelf Mijn koning 
gezalfd op Mijn Heilige Berg.’ Het 
besluit van de Heer wil ik mededelen. 
‘Jij bent Mijn zoon en Ik heb je 
verwekt’, dat heeft Hij tegen mij 
gezegd.”

“Nu dan, gij, koningen der 
aarde, gehoorzaamt en gij, 
rechters, tuchtigt uzelve!”

De koorts wil maar 
niet zakken. Hij weet 

niet waar hij is…

En de koning… mijn 
zoon, de koning, 

roep hem…

Water voor 
de koning…

“Dient angstvallig de Heer, 
kust schroomvallig Zijn 
voeten.”

Prins Filip ligt ook 
te bed, Sire.

Wacht even, 
kleintje.

“Opdat Hij niet in woede 
ontsteke en wij allen vergaan 
op de weg…”

De stank 
daarbinnen is 

niet te harden.

Ah! 
Eindelijk.

“…wanneer 
zijn toorn 
ontbrandt.

Gelukzalig zij 
die op Hem 
betrouwen.”

Maar hij is de koning! Hij moet 
koning worden als de Heer mij 

tot zich roept! Ik moet hem mijn 
kennis doorgeven, mijn raad…

- 3 -
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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...

oneshot
18 oktober 2018
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 7,95 NL: € 8,25 
ISBN: 978-94-6394-040-5
Auteurs: Mariolle, Nikolavitch, 
Cenni

lodewijk
de heilige

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

Softcovereditie. De geli-
miteerde hardcovereditie 
verschijnt gelijktijdig.

Nieuw deel binnen de 
collectie: Zij schreven 
geschiedenis. 
Elk album vertelt het 
verhaal van een belangrijk 
persoon in de wereldge-
schiedenis, en bevat een 
uitgebreid dossier!

informatie



#4 maa ‘17#2 sept ‘16 #3 nov ‘16#1 sept ‘16

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
Auteurs: Pécau, Dellac

Frontlinies 
Dit zesde deel speelt zich af  

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

reeds verschenen

Gelimiteerde hardcove-
reditie (zonder recht 
van retour). De soft-
covereditie verschijnt 
gelijktijdig.
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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 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...

reeds 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)



Ik kan me de 
oorlog zo moeilijk 

inbeelden…

Hoe 
Demetrios, de 

waanzinnige zoon 
van een diadoche van 
Alexander, het eiland 

probeerde binnen 
te dringen.

Veertigduizend 
manschappen 

opeengepakt op 
boten. Een zee van 
boten, een oceaan 
van zeilen die zich 

uitstrekte zo ver je 
kon zien, tot aan 
het einde van de 

wereld.

Maar door 
toedoen van 

Ptolemaeus van 
Alexandrië ging de 

oorlog zelf ten onder! 
Demetrios werd versla-
gen en vernederd, en 
moest het vredes-
verdrag tekenen.

Apollo 
beschermde ons. 

Hij heeft ons nooit in 
de steek gelaten, zoals 
ook hij nooit de mens in 

de steek laat en elke 
dag de zon weer laat 

geboren worden.

En ter ere van 
hem bouwden 

we hem…

We hebben er 
helemaal geen herin-
neringen aan. Ik was 
nog een jongetje, en 
jij was nauwelijks 

geboren.

Papa heeft 
het er vaak 

over…

#3 juni ‘16 #4 okt ‘16 #5 feb ‘17 #7 okt ‘19#6 mei ‘17#1 nov ‘15 #2 nov ‘15

de 7 wonderen
Slot van deze conceptreeks over de 

7 klassieke wereldwonderen!

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…

7 wonderen 7: De kolos van Rhodos

Deel 7/7
De kolos van Rhodos
18 oktober 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4042-9
Auteurs: Blengino, Palma

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 22 november.

informatie

reeds verschenen
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... jij 
daarentegen!... ze heeft 

niet geleden!

... maar 
prijs je 

gelukkig...

door je 
vrouw...

h... hoe hebben jullie 
me gevonden?

waar is hij, 
nakato?

proloog.

#8 maa ‘14 #9 nov ‘15 #10 dec ‘16 #12 okt ‘19#11 juni ‘18#6 feb ‘12 #7 feb ‘13

samoerai 
Vervolg van deze razend  

populaire samoerai-serie!

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 vastbe-
raden om af te maken wat ze is begonnen ...

Samoerai 12: Het oog van de draak

Deel 12
Het oog van de draak
18 oktober 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4045-0
Auteurs: Di Giorgio, Mormile

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

informatie

reeds verschenen



#4 feb ‘18#2 okt ‘14 #3 nov ‘17#1 okt ‘13

... nooit!

vroeger floreerde de stad 
en waren we gelukkig! 

Ons gejuich weerklonk tot 
in de hemel! we dachten dat 

er nooit een einde aan zou komen!

ah? hoe was 
het vroeger?

Maar het is 
niet altijd zo 

geweest...

da’s waar, 
Natsumi...

Het lijkt hier wel 
een kerkhof!

Ik zou het 
niet erg vinden 

om hier weg 
te gaan.

Ik zou graag 
hebben dat Inario 

zich haast om 
hier te komen, 

Hideyuki!

#5 okt ‘19

Samoerai Legenden 5: uiterlijke schijn

Hij is knap, gebronzeerd, mysterieuze glimlach. 
Nariko is in de ban van deze knappe verpersoonlij-
king 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...

deel 5
Uiterlijke schijn
18 oktober 2018
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4046-7
Auteurs: Di Giorgio, Mormile

Samoerai 
Legenden 
vervolg van de spinoff...

reeds verschenen



#2 #3 #1 

#1 #2 #3 

Questor: pakket
Welkom in deze nieuwe wereld van Troje!
Een wereld waar de mode qua mannenrokjes resoluut mini is.
En waar de goden zich niet laten smeken om de meest koene krijger 
tegen de kar te rijden!
Als de goden dreigen, kan je best meteen ingrijpen, in plaats van alles 
op een Grieks beloop te laten!

Dit pakket bevat:

Dit pakket bevat: Spynest - pakket
Iedere legende neemt ergens een aanvang...
Zo zocht en vond ex-spion Ian Fleming, in 1952, in ‘Goldeneye’, zijn 
villa op Jamaïca, inspiratie voor de naam van de held uit Royal Casino, 
zijn eerste roman. Op zijn schrijftafel lag een gids, ‘Birds of the West 
Indies’, over de vogels op Jamaïca van de hand van James Bond...
Waarom viel Flemings oog uitgerekend op deze gids? En waarom gaf 
hij de naam van deze ornitholoog aan zijn held? Een held die ontegen-
sprekelijk één van de hoofdrolspelers in de massacultuur van de 20ste 
eeuw ging worden.

18 oktober 2019 • Pakket, 3 hardcovers
Auteurs: Sala, Saviori • Prijs BE: € 35,90 NL: € 37,00

18 oktober 2019 • Pakket, 3 hardcovers
Auteurs: Sala, Aliel • Prijs BE: € 35,90 NL: € 37,00

Spynest 
Laatste kans - pakket 

Prijs BE: € 35,90 NL: € 37,00

Questor 
Laatste kans - pakket 

Prijs BE: € 35,90 NL: € 37,00



#2 #3 #1 

#1 #2 #3 

De laatste kathaar: pakket
1214. Een wereld aan de rand van de afgrond.
De legers verzamelen zich. De aarde beeft. Duizenden mannen maken 
zich op voor een apocalyptisch gevecht.
De wraaklustige bisschop Aguilah van Quillan zaait dood en verderf 
in Occitanië, terwijl de meedogenloze huurling Lansquenet de wegen 
afschuimt op zoek naar Escartiolle en een raadselachtige schat uit het 
heilige land...
De troubadour Escartille staat voor een beslissende keuze: zal hij het 
zwaard opnemen of strijden met de wapens van het geloof.
Wellicht zal hij als enige overblijven... De laatste kathaar.

Dit pakket bevat:

Dit pakket bevat: Horacio van Alba: pakket
De moordpoging op senator Rembrandt heeft de republiek in een diepe 
crisis gestort. Conflicten worden openlijk uitgevochten en in afwach-
ting van een nieuwe clash brengen de partijen hun wapenarsenaal in 
gereedheid.
Wie zal het land in de oorlog storten? Silas, die volledig is losgeslagen 
sinds Callisto’s verraad, of de in een overwinningsroes verkerende 
Condottiere? Wie geeft de bloeddor stige legers van de Rode Kardinaal 
aan de oevers van de Alpheüs de gelegenheid om in actie te komen?

18 oktober 2019 • Pakket, 3 hardcovers
Auteurs: Sala, Saviori • Prijs BE: € 35,90 NL: € 37,00

18 oktober 2019 • Pakket, 3 hardcovers
Auteurs: Le Gris, Siner • Prijs BE: € 35,90 NL: € 37,00

Horacio van Alba
Laatste kans - pakket 

Prijs BE: € 35,90 NL: € 37,00

De laatste kathaar 
Laatste kans - pakket 

Prijs BE: € 35,90 NL: € 37,00



#1 

Wolf: promo
Een avontuur in het hoge noorden van Siberië, tussen nomaden-
stammen die al eeuwenlang volgens de natuurwetten leven en de 
moderne wereld die hun bestaan bedreigt.
Sergueï is een jonge Eveen van 17 jaar. Als herder van de kudde moet 
hij de rendieren beschermen tegen wolven, de roofdieren die al sinds 
jaar en dag de vijanden van zijn volk zijn. Wanneer hij echter verte-
derd raakt door een wolvin en haar welpen, gaat hij als het ware deel 
uitmaken van de wolvenfamilie, waardoor hij de wetten van zijn volk 
overtreedt … 18 oktober 2019 • Hardcover, 48 pg’s

Auteurs: Stalner, Stalner• Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25

Wolf 
Laatste kans - promo - hardcover aan softcoverprijs 

Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25

planning

18 oktober 2019

Eleonora 5
hardcover

De lijkwade 2
hardcover

Orakel 9
softcover

Ik ben een kathaar 7
softcover

De reis van Marcel Grob
hardcover

Excalibur Kronieken 5
softcover



planning

18 oktober 2019

Duisternis 5
hardcover

Frontlinies 6
hardcover

Lodewijk de Heilige
hardcover

Broceliande 5
hardcover

Frontlinies 6
softcover

Aquablue 16
softcover

7 wonderen 7
hardcover

Lodewijk de Heilige
softcover

Sherlock Holmes & de tijdreizigers
hardcover

Samoerai 12
softcover

Samoerai Legenden 5
softcover



Weet de houthakker 
veel dat die boom 

onder bescherming van 
de feeën staat, en dat 
elke bijlslag hem duur 
te staan zal komen. Hij 
kan zich niet bedwingen 

en gaat ervoor.

En ken je 
dit dan al?

’t Is het verhaal van een 
nogal koppige houthak-

ker. Als zijn oog op 
een boom valt, houdt 

niets hem tegen. En er is 
een oeroude eik die hij 

absoluut wil omhakken.

Nu ja, ik zeg eik… Het is 
misschien een tamme kas-
tanje of een haagbeuk… 

Maar laten we zeggen 
dat het toch een eik is.

Op het einde 
heeft hij geen 

armen of 
benen meer.

Geknot… 
Oh ironie

Hij vraagt zich 
af waarom de 

forellen die hij 
vangt, zo stinken. 

Dan beseft 
hij dat guitige 
dwergen dode 

vissen aan zijn 
haak hangen…

GA JE NU EENS 
ZWIJGEN?! Mijn hoofd 

gonst en jij 
blijft maar 

zaniken!

Maar goed, ik sla 
van alles over. Dus, 

die houthakker…

Dolrec’h, 
alsje-

blieft…

Ah, je 
kent het 

al?

Wacht, ik 
heb er nog 
een. Over 
een blinde 

visser.

De alcohol 
maakt je 
ongelikt 

vanavond…

Dat komt door 
die neppe chufere! 

Ik begrijp niet 
hoe jij dat bocht 

zo binnengiet!

- 3 -
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Broceliande 
woud van het kleine volkje

fantasyreeks met 7 verhalen uit het 

mythische bos uit de Arthur-legenden

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’.

Broceliande 5: De feeenspiegel

Deel 5/7
De Feëenspiegel
22 november 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4033-7
Auteurs: Cordurié, Gomes, 
Jacquemoire

te verschijnen

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 18 oktober.

informatie



Ik kan me de 
oorlog zo moeilijk 

inbeelden…

Hoe 
Demetrios, de 

waanzinnige zoon 
van een diadoche van 
Alexander, het eiland 

probeerde binnen 
te dringen.

Veertigduizend 
manschappen 

opeengepakt op 
boten. Een zee van 
boten, een oceaan 
van zeilen die zich 

uitstrekte zo ver je 
kon zien, tot aan 
het einde van de 

wereld.

Maar door 
toedoen van 

Ptolemaeus van 
Alexandrië ging de 

oorlog zelf ten onder! 
Demetrios werd versla-
gen en vernederd, en 
moest het vredes-
verdrag tekenen.

Apollo 
beschermde ons. 

Hij heeft ons nooit in 
de steek gelaten, zoals 
ook hij nooit de mens in 

de steek laat en elke 
dag de zon weer laat 

geboren worden.

En ter ere van 
hem bouwden 

we hem…

We hebben er 
helemaal geen herin-
neringen aan. Ik was 
nog een jongetje, en 
jij was nauwelijks 

geboren.

Papa heeft 
het er vaak 

over…

#3 juni ‘16 #4 okt ‘16 #5 feb ‘17 #7 okt ‘19#6 mei ‘17#1 nov ‘15 #2 nov ‘15

de 7 wonderen
Slot van deze conceptreeks over de 

7 klassieke wereldwonderen!

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…

7 wonderen 7: De kolos van Rhodos

Deel 7/7
De kolos van Rhodos
22 november 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4043-6
Auteurs: Blengino, Palma

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 18 oktober.

informatie

reeds verschenen
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deel 20
Zwarte schubben
22 november 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4048-1
Auteurs: Arleston, Dimat, 
Héban

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 13 december.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

Elfen 20: zwarte schubben

Gaw’yn en Dyfeline vluchtten nog steeds naar 
Akrähyng, de stad waar draken worden opgevoed. 
Beiden zijn het slachtoffer van hun demonen.... 
Gaw’yn moet absoluut de bloem van Thnen krijgen, 
de enige remedie om zijn bloedige impulsen tegen 
te gaan...
Nu ze ver van de citadel van de Zwarte Elfen 

verwijderd zijn, denken ze te zijn ontsnapt aan 
hun moordenaars. Vastbesloten om een eerlijk 
inkomen te verdienen, gaan ze aan de slag bij de 
drakenboerderijen...
Maar ze kunnen hun lot niet ontlopen...

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks, 



#3 mei ‘19 #4 nov ‘19 #5 #2 nov ‘18#1 nov ‘18

Sa’ar woont al zijn hele leven in het hart van de 
mangrove. Wanneer een Orkenheer zijn hele clan in 
slavernij dompelt, ontdekt de goblin de realiteit van 
een wereld waarin alleen de sterksten overleven. 
Hij zweert een eed: hij zal de plaats innemen van 
de meester van de Stad der Halfbloeden, een alle-
gaartje van dieven, moordenaars en bastaards… 

Zelfs al moet hij daarvoor de smerigste van allemaal 
worden!

Orks & Goblins 4: Sa’ar

te verschijnen

deel 4
Sa’ar
22 november 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4052-8
Auteurs: Jarry, Vukic, Deplano

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 13 december.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-reeks.
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Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks.

deel 10
Abokar van het Schild
22 november 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4050-4
Auteurs: Jarry, demare

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 13 december.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

Dwergen 10: Abokar van het Schild

Krijgsheer Abokar is oud en ziek, hij is nog maar 
een schim van de krijger die hij vroeger was. Zijn 
lichaam verzwakt en zijn geest wankelt.
Maar het laatste hoofdstuk van zijn leven moet hij 
nog schrijven, om zo de poort naar de legende open 
te beuken.

Vorige delen
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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: Hangar 754

Deel 3
Hangar 754
22 november 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4056-6
Auteurs: Bec, Raffaële

te verschijnen

Vervolg van 
deze Beciaanse 
Sience-Fiction-serie!

informatie
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Prometheus 16: Dissident txt

Op aarde organiseerden de overlevenden zich na 
de genocide van de mensheid door buitenaardse 
wezens. De sluier wordt opgelicht en de onthul-
lingen zijn angstaanjagend.
Tim Scott, ontvoerd door buitenaardse wezens, 
onderging een operatie om nanotechnologieën in 
zijn netvlies te implanteren. Hij verscheen in 1838 
opnieuw aan de Engelse kust van Torquay om op 

zijn beurt Teki Turan dezelfde behandeling te geven. 
In Syracuse wordt ook een jonge man ontvoerd en 
geopereerd. Het lijkt erop dat het echte doel van 
buitenaardse wezens niet is wat wij denken......

Prometheus
16de deel van deze populaire SF-reeks!

deel 16
Dissident
22 november 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4057-3
Auteurs: Bec, Raffaële

16de deel van deze popu-
laire SF-reeks!

informatie

vorige delen
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Fredegonde, de bloeddorstige 2

Anno 560. Fredegonde, een mooie en intelligente 
vrouw afkomstig van het platteland, is de dienster 
van koningin Audovera, echtgenote van Chilperik, 
Zij wil echter meer. Zij verleidt de koning en weet 
hem zo een geheime trouwbelofte te ontfutselen. 
Ze stelt alles in het werk om zich te ontdoen van de 
regerende koningin, om haar grote ambitie waar te 
kunnen maken... zelf koningin worden.

Maar haar ambities worden weldra doorkruist 
door de wens van Chilperik om een machtige 
verbintenis aan te gaan met een Visigotische 
prinses. Fredegonde gaat vanaf dan al haar troeven 
uitspelen om haar uiteindelijk doel te bereiken.

Fredegonde
afsluitende deel van dit historische 
tweeluik uit collectie Bloedkoninginnen!

deel 2/2
De bloeddorstige
22 november 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4058-0
Auteurs: Greiner, De Vincenzi

Reeds verschenen
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#1 nov ‘19

Het venijn 
Nieuwe vijfdelige werstern-serie!

Emily komt aan in Silver Creek, een klein mijnstadje 
in volle bloei. Maar komt het jonge meisje echt om 
te trouwen, zoals ze beweert? In het Wilde Westen, 
waar hartstocht oplaait en wraaklust welig tiert, 
bedriegt soms de schijn…
En wordt de wet met kruit geschreven!
En dicteert het kruit de wet!
En voert het kruit de plak!

En geldt de wet van het kruit!
En voert kruit het hoogste woord!
Zeker als je verleden zwaarder weegt dan de valies 
die je voortsleept.

Het venijn 1: vuurregen

deel 1/5
Vuurregen
22 november 2019
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4054-2
Auteurs: Astier

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 13 december.

Nieuwe vijfdelige 
werstern-serie!

informatie
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Juni 1984. Een taxi brengt Anna Laurens naar Grand 
Tetras, een hotel in Saint-Véran, Haut-Quéras. De 
hoteleigenaar stuurde een brief van een van zijn 
bewoners, Winston Smith, naar haar moeder. Hij 
verdween een paar weken geleden op 80jarige 
leeftijd in de bergen. Hij woonde al jaren in het 
hotel, en had de eigenaar een brief voor Anna’s 
moeder gegeven. Maar het is 4 jaar geleden dat 
Anna’s moeder stierf, dus ze kwam in haar plaats, 

geïntrigeerd door de boodschap van een man die 
ze niet kent en die zegt dat hij haar moeder goed 
kende in het verleden. In kamer van Winston Smith 
ontdekte ze een koffer met vele souvenirs en foto’s. 
En een manuscript, getiteld ‘Een Leven’. Winston 
Smith’s dagboek is geschreven voor haar moeder. 
Een manuscript dat al zijn vragen zou moeten 
beantwoorden en dat begint in 1916, aan het Lands 
Priors College in Engeland....

Een leven: winston smith 1

deel 1
Lands prior
22 november 2019
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4059-7
Auteurs: Perrissin, Martinez

Een Leven 
fictionele biografie van een schrijver/
journalist die doorheen de 20ste eeuw 

talrijke memorabele ontmoetingen heeft...

fictionele biografie van 
een schrijver/journalist 
die doorheen de 20ste 
eeuw talrijke memorabele 
ontmoetingen heeft...

informatie

nieuw
e 

serie
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Een leven 2: Kings Scholar

Wie was Winston Smith, de man die de moeder 
van Anna aanschreef? Deze Engelse schrijver en 
verslaggever, geboren in 1903 en overleden in 
1984, zal de 20e eeuw doorkruisen en belangrijke 
ontmoetingen maken met onder andere Aldous 
Huxley en George Orwell... In dit tweede deel blijven 
we ontdekken wie Winston Smith als tiener was. 
Een student aan de prestigieuze en zeer chique 

universiteit van Eton.... 

deel 2
King’s Scholar
22 november 2019
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4060-3
Auteurs: Perrissin, Martinez

Een Leven 
fictionele biografie van een schrijver/

journalist die doorheen de 20ste eeuw 

talrijke memorabele ontmoetingen heeft...

fictionele biografie van 
een schrijver/journalist 
die doorheen de 20ste 
eeuw talrijke memorabele 
ontmoetingen heeft...

informatie
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Vastbesloten om de criminelen achter de affaire in 
Keelodge’s te ontmaskeren, zet Sherlock, terug in 
Londen, zijn onderzoek voort. Aangezien zijn broer 
Mycroft hem van de zaak heeft afgezet, heeft hij 
weinig bewijs om het onderzoek vooruit te helpen. 
Het onderzoek neemt echter een beslissende 
wending wanneer de rechercheur geconfronteerd 
wordt met een zekere Edward Hyde, een weerzin-

wekkend mannetje, dat met de dood wordt bedreigd 
door degenen die het dorp hebben veroordeeld...

Sherlock Holmes society 2: Zwart zijn hun zielen

Reeds verschenen

deel 2/6
Zwart zijn hun zielen
22 november 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4061-0
Auteurs: Cordurié, Torrents

Sherlock Holmes
society

vervolg van deze sherlock Holmes-
cyclus binnen collectie 1800
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Wunderwaffen 

Vervolg van de populaire vliegtuigserie 

van het duo Maza-Nolane!

Terwijl de Amerikabomber met Murnau aan de 
stuurknuppel en de Bezoeker aan boord een gevaar-
lijke vlucht naar Duitsland aanvat, beslist Himmler 
de komst van de Amerikaanse superstraaljager 
te beantwoorden met een ongeziene machtsont-
plooiing. Drie prototypes van Wunderwaffen worden 
tijdens operatie Wunderwaffennacht gelijktijdig 
ingezet in Australië, voor de kust van New York 

en op het oostfront. Maar de Super-U-Boot, de 
raketbom met piloot aan boord en de gigantische 
tank moeten eerst een andere vijand het hoofd 
bieden: de interne intriges van het Reich …

Wunderwaffen 10: Wunderwaffennacht

Deel 10
Wunderwaffennacht
22 november 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4062-7
Auteurs: Nolane, Maza

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 13 december 
2019.

Vervolg van de populaire 
vliegtuigserie van het duo 
Maza-Nolane!

informatie

eerder verschenen
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Androiden 5: Synn

In een uiterst vijandige wereld waar het leven een 
voortdurende strijd is, wordt een androïde geobse-
deerd door een idee dat ze nooit kan ervaren: de 
dood. Hoe kunnen we weten dat we leven, dat we 
een ziel hebben, zoals de verdwenen menselijke 
voorgangers, als we niet kunnen sterven? Wat als 
wat de mens een uniek wezen maakte, zijn sterfe-
lijkheid was? Synn de androïde is hiervan overtuigd 

en ze zal er alles aan doen om te doen wat haar 
lichaam weigert te doen: sterven. En daarvoor heeft 
Synn de android een plan: mens worden.

deel 5
Synn
22 november 2019
Hardcover, 56 pg’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4064-1
Auteurs: Louis

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt gelijktijdig.

Begin van het tweede 
seizoen van futuristische 
oneshots, waarbij het 
hoofdpersonage telkens 
een Androïde is.

informatie

Androiden  
Begin van het tweede seizoen van deze futuristische conceptserie over Androiden!
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Androiden 5: Synn

In een uiterst vijandige wereld waar het leven een 
voortdurende strijd is, wordt een androïde geobse-
deerd door een idee dat ze nooit kan ervaren: de 
dood. Hoe kunnen we weten dat we leven, dat we 
een ziel hebben, zoals de verdwenen menselijke 
voorgangers, als we niet kunnen sterven? Wat als 
wat de mens een uniek wezen maakte, zijn sterfe-
lijkheid was? Synn de androïde is hiervan overtuigd 

en ze zal er alles aan doen om te doen wat haar 
lichaam weigert te doen: sterven. En daarvoor heeft 
Synn de android een plan: mens worden.

deel 5
Synn
22 november 2019
Softtcover, 56 pg’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4065-8
Auteurs: Louis

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
gelijktijdig.

Begin van het tweede 
seizoen van futuristische 
oneshots, waarbij het 
hoofdpersonage telkens 
een Androïde is.

informatie

Androiden  
Begin van het tweede seizoen van deze futuristische conceptserie over Androiden!
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Valois
Historische reeks

In de Renaissance, toen Napels het centrum van de 
wereld werd, probeerden twee mannen hun stempel 
te drukken op het politieke spel. Maar in deze 
wereld waar staten worden ontmanteld en pausen 
omvergeworpen, is het pad geplaveid met bloed.
Op de vestingmuren van een vesting vechten Henri 
Guivre de Tersac en Blasco de Vilallonga in een duel 
met elkaar. Blasco krijgt eindelijk de overhand en 

speelt met zijn sidekick. Dit gevecht is een voor-
proefje van degenen die komen...

Valois 2: Si Deus Pro Nobis, Quis Contra Nos?

Deel 2
Si Deus Pro Nobis, Quis Con-
tra Nos?
22 november 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4066-5
Auteurs: Gloris, Calderon

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 13 december 
2019.

informatie

reeds verschenen



België:

€ 7,95 ➔ € 8,95

€ 8,95 ➔ € 9,95

€ 17,95 ➔ € 19,95

kleine softcover

grote softcover

hardcover

Nederland:

€ 8,20 ➔ € 9,25

€ 9,25 ➔ € 10,25

€ 19,95 ➔ € 20,50

planning

22 november 2019
algemene prijswijziging 
vanaf 1 november 2019

Elfen 20
hardcover

Het venijn 1
hardcover

Dwergen 10
hardcover

Fredegonde 2
hardcover

Broceliande 5
softcover

Orks & Goblins 4
hardcover



planning

22 november 2019

Olympus Mons 3
softcover

Androiden 5
hardcover

Wunderwaffen 10
hardcover

De 7 Wonderen
softcover

Prometheus 15
softcover

Een leven 1
hardcover

Androiden 5
softcover

Een leven 2
hardcover

Valois 2 
hardcover

Sherlock Holmes Society 2
hardcover
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deel 20
Zwarte schubben
13 december 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4049-8
Auteurs: Arleston, Dimat, 
Héban

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 22 november.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

Elfen 20: zwarte schubben

Gaw’yn en Dyfeline vluchtten nog steeds naar 
Akrähyng, de stad waar draken worden opgevoed. 
Beiden zijn het slachtoffer van hun demonen.... 
Gaw’yn moet absoluut de bloem van Thnen krijgen, 
de enige remedie om zijn bloedige impulsen tegen 
te gaan...
Nu ze ver van de citadel van de Zwarte Elfen 

verwijderd zijn, denken ze te zijn ontsnapt aan 
hun moordenaars. Vastbesloten om een eerlijk 
inkomen te verdienen, gaan ze aan de slag bij de 
drakenboerderijen...
Maar ze kunnen hun lot niet ontlopen...

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks, 



#3 mei ‘19 #4 nov ‘19 #5 #2 nov ‘18#1 nov ‘18

Sa’ar woont al zijn hele leven in het hart van de 
mangrove. Wanneer een Orkenheer zijn hele clan in 
slavernij dompelt, ontdekt de goblin de realiteit van 
een wereld waarin alleen de sterksten overleven. 
Hij zweert een eed: hij zal de plaats innemen van 
de meester van de Stad der Halfbloeden, een alle-
gaartje van dieven, moordenaars en bastaards… 

Zelfs al moet hij daarvoor de smerigste van allemaal 
worden!

Orks & Goblins 4: Sa’ar

te verschijnen

deel 4
Sa’ar
13 december 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4053-5
Auteurs: Jarry, Vukic, Deplano

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 22 november.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-reeks.
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Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks.

deel 10
Abokar van het Schild
13 december 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4051-1
Auteurs: Jarry, demare

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 22 november.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

Dwergen 10: Abokar van het Schild

Krijgsheer Abokar is oud en ziek, hij is nog maar 
een schim van de krijger die hij vroeger was. Zijn 
lichaam verzwakt en zijn geest wankelt.
Maar het laatste hoofdstuk van zijn leven moet hij 
nog schrijven, om zo de poort naar de legende open 
te beuken.

Vorige delen
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#1 nov ‘19

Het venijn 
Nieuwe vijfdelige werstern-serie!

Emily komt aan in Silver Creek, een klein mijnstadje 
in volle bloei. Maar komt het jonge meisje echt om 
te trouwen, zoals ze beweert? In het Wilde Westen, 
waar hartstocht oplaait en wraaklust welig tiert, 
bedriegt soms de schijn…
En wordt de wet met kruit geschreven!
En dicteert het kruit de wet!
En voert het kruit de plak!

En geldt de wet van het kruit!
En voert kruit het hoogste woord!
Zeker als je verleden zwaarder weegt dan de valies 
die je voortsleept.

Het venijn 1: vuurregen

deel 1/5
Vuurregen
12 november 2019
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4055-9
Auteurs: Astier

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 22 november.

Nieuwe vijfdelige 
werstern-serie!

informatie
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Wunderwaffen 

Vervolg van de populaire vliegtuigserie 

van het duo Maza-Nolane!

Terwijl de Amerikabomber met Murnau aan de 
stuurknuppel en de Bezoeker aan boord een gevaar-
lijke vlucht naar Duitsland aanvat, beslist Himmler 
de komst van de Amerikaanse superstraaljager 
te beantwoorden met een ongeziene machtsont-
plooiing. Drie prototypes van Wunderwaffen worden 
tijdens operatie Wunderwaffennacht gelijktijdig 
ingezet in Australië, voor de kust van New York 

en op het oostfront. Maar de Super-U-Boot, de 
raketbom met piloot aan boord en de gigantische 
tank moeten eerst een andere vijand het hoofd 
bieden: de interne intriges van het Reich …

Wunderwaffen 10: Wunderwaffennacht

Deel 10
Wunderwaffennacht
13 december 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4063-4
Auteurs: Nolane, Maza

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 22 november.

Vervolg van de populaire 
vliegtuigserie van het duo 
Maza-Nolane!

informatie

eerder verschenen
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Valois
Historische reeks

In de Renaissance, toen Napels het centrum van de 
wereld werd, probeerden twee mannen hun stempel 
te drukken op het politieke spel. Maar in deze 
wereld waar staten worden ontmanteld en pausen 
omvergeworpen, is het pad geplaveid met bloed.
Op de vestingmuren van een vesting vechten Henri 
Guivre de Tersac en Blasco de Vilallonga in een duel 
met elkaar. Blasco krijgt eindelijk de overhand en 

speelt met zijn sidekick. Dit gevecht is een voor-
proefje van degenen die komen...

Valois 2: Si Deus Pro Nobis, Quis Contra Nos?

Deel 2
Si Deus Pro Nobis, Quis Con-
tra Nos?
13 december 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4067-2
Auteurs: Gloris, Calderon

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 22 november.

informatie

reeds verschenen
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Eleonora, de zwarte legende 6

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!

Eleonora
Slot van deze historische reeks uit 

collectie Bloedkoninginnen!

deel 6/6

13 december 2019
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4068-9
Auteurs: Delalande, Mogavino, 
Gomez

Reeds verschenen

Slot van deze histori-
sche reeks uit collectie 
Bloedkoninginnen!



#1 dec ‘19 #2 

nieuw
e 

serie

Cleopatra 1: koningin des doods

Cleopatra, bastaarddochter van Ptolemaus Auletes, 
farao van Egypte, wordt geboren in Alexandrië. Op 
haar 17e is ze koningin, en als meisje komt ze aan 
het hoofd komt van een wereld geleid door mannen. 
Maar die wereld zakt in elkaar en die mannen zijn 
zwak. Egypte is in verval en geeft zich over aan de 
Pax Romana. Cleopatra leert haar volk te leiden, met 
haar eigen wapens: seks en bloed.
Ze regeert niet alleen. 

Koning Ptolemaeus XIII, haar broer en echtgenoot, 
staat aan haar zijde, al staan ze meestal lijnrecht 
tegenover elkaar. Onder invloed van Pothin – de 
gecastreerde minister – en generaal Achillas 
beschuldigt, veroordeelt en verjaagt haar broer 
haar. Een storm nadert de Afrikaanse kusten, vanuit 
Rome, en brengt het bloed van Pompeius mee, en in 
zijn kielzog de furie en de glorie van een consul en 
een generaal, Julius Caesar.

deel 1
Koningin des doods
13 december 2018
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4069-6
Auteurs: Gloris, Mouclier

Nieuw tweeluik in de 
historische collectie 
Bloedkoninginnen, ditmaal 
over de legendarische 
Cleopatra

informatie

Cleopatra 
Nieuw tweeluik in de historische 

collectie Bloedkoninginnen



#1 dec ‘15#1 feb ‘12#1 okt ‘10 #1 maa ‘16 #2 dec ‘19#2 nov ‘17#2 sept ‘14#2 feb ‘11 #1 aug ‘17 #1 okt ‘17 #2 nov ‘19#2 okt ‘19

Sinds zijn terugkeer uit de wereld van de oude 
goden is James Moriarty gewijd aan het vernietigen 
van de kopieën van de Necronomicon. Samen met 
Meredith Rutherford en Noble Odd reist hij van het 
ene continent naar het andere.
Zijn reis leidde hem naar New York en Josua Sline, 
een verzamelaar die de laatste twee vervloekte 
boeken bezat en ze niet graag leek op te geven. 

Maar wat vertegenwoordigt Sline in vergelijking 
met de leraar en zijn beheersing van de occulte 
wetenschappen? Zeker van zijn macht valt Moriarty 
zijn prooi aan, zonder te zien dat er andere krachten 
spelen...

De kronieken van Moriarty 2: Voltooiing

Reeds verschenen

deel 2/2
Voltooiing
22 november 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4070-2
Auteurs: Cordurié, Fattori

Sherlock Holmes
de kronieken van Moriarty

slot van deze sherlock Holmes-
cyclus binnen collectie 1800
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Het is gedaan, afgelopen, voorbij! Begrijp je?
En ga nu niet geloven dat dit einde de aanvang van iets 
anders is. Dat gaat op voor treinen. Als een trein aankomt 
in het eindstation is dat om te vertrekken in de omgekeerde 
richting. Hetzelfde geldt voor koningen! Aan het einde van 
hun heerschappij worden zij door een opvolger vervangen. En 
in het dagdagelijkse leven geldt dat ook, min of meer. maar 
dit onderzoek is afgelopen, zeg ik je. Wij geven er de brui aan, 
wij gooien de handdoek in de ring… hé?!! Zand erover!...

Maar… maar… hebben wij dan heel de nacht voor niets 
rondgehost?
Maar neen, Baltimore! Elke ervaring, elk avontuur is het waard 
beleefd te worden, zelfs al komt het vroeg of laat tot zijn 
eind!
Oké, vermits u het zegt…
(fragment uit een telefoongesprek afgetapt door de politie)

Het Narrenschip 7: terminus

Reeds verschenen

deel 7
Terminus
13 december 2019
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-071-9
Auteur: Turf

Het narrenschip  
Schitterende en legendarische fantasy-

serie van de hand van Turf

Gelimiteerde hardcove-
reditie (zonder recht 
van retour). De soft-
covereditie verschijnt 
gelijktijdig.
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Het is gedaan, afgelopen, voorbij! Begrijp je?
En ga nu niet geloven dat dit einde de aanvang van iets 
anders is. Dat gaat op voor treinen. Als een trein aankomt 
in het eindstation is dat om te vertrekken in de omgekeerde 
richting. Hetzelfde geldt voor koningen! Aan het einde van 
hun heerschappij worden zij door een opvolger vervangen. En 
in het dagdagelijkse leven geldt dat ook, min of meer. maar 
dit onderzoek is afgelopen, zeg ik je. Wij geven er de brui aan, 
wij gooien de handdoek in de ring… hé?!! Zand erover!...

Maar… maar… hebben wij dan heel de nacht voor niets 
rondgehost?
Maar neen, Baltimore! Elke ervaring, elk avontuur is het waard 
beleefd te worden, zelfs al komt het vroeg of laat tot zijn 
eind!
Oké, vermits u het zegt…
(fragment uit een telefoongesprek afgetapt door de politie)

Het Narrenschip 7: terminus

Reeds verschenen

deel 7
Terminus
13 december 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-072-6
Auteur: Turf

Het narrenschip  
Schitterende en legendarische fantasy-

serie van de hand van Turf

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
gelijktijdig.
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Moeder met kind

Alou, een jonge Malinese honingjager, heeft een wilde bijen-
korf gevonden in een baobab. Tot de tanden gewapende 
jihadisten rijden op hem af in een 4x4 en brengen de boom 
tot ontploffing.
Tussen het puin vindt Alou een beeld van een zwangere 
vrouw, zo goed als intact. Op verzoek van zijn vader trekt 
hij naar Dogongebied om het te tonen aan de wijze van het 
dorp, de hogon, die door iedereen gewaardeerd wordt om 
zijn eruditie. De oude man herkent het beeldje meteen. Ze is 
volgens hem het werk van de meester van Tintam, waarvan 

al een eerste Moeder met Kind in het Louvre staat, in het 
Pavillon des Sessions.
De oude man vermoedt dat het beeld, in deze tijd van barbarij, 
veiliger is bij haar zus in het Louvre dan in Mali. En Alou krijgt 
van de hogon, natuurlijk, de dringende missie de Moeder met 
Kind naar Parijs te brengen.
Om zijn doel te bereiken, moet de jongeman heel wat risico’s 
nemen; een migrant tussen migranten, een jongen tussen 
broers en zussen die zijn lot delen, door woestijnen en over 
zeeën…

oneshot
Moeder met kind
13 december 2019
Hardcover, 144 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-639-4073-3
Auteurs: Lax

Christian Lax brengt een 
geëngageerd verhaal, 
over hen die lijden onder 
geweld, ellende en oorlog 
en die onze kusten 
proberen te bereiken in de 
hoop op een beter leven....

informatie

Moeder met kind 
Nieuwe graphic novel van de hand van Lax!
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Kinderen 
van de wind

Begin van de laatste cyclus van het 

legendarische ‘Kinderen van de wind’

Parijs, 16 februari 1885. Jules Vallès wordt 
begraven, slechts vijf jaar na de amnestie van de 
communards en de terugkeer van de ballingen. Zabo 
is er, in het midden van de enorme menigte. Na haar 
twintig jaar eerder in Louisiana te hebben verlaten, 
staat ze nu bekend als Clara. Als ze ziet dat een 
jong meisje, net aangekomen uit haar geboorteland 
Bretagne, misbruikt wordt, reageert Zabo....

De kinderen van de wind 8: Le Sang des cerises

Deel 8
Le Sang des cerises
13 december 2019
Hardcover, 88 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-639-4074-0
Auteurs: Bourgeon

In dit eerste deel van 
de laatste cyclus van 
de Kinderen van de 
Wind besteedt François 
Bourgeon in Parijs, en in 
het bijzonder in de wijk 
Montmartre, met een 
krachtig verhaal over de 
complexe en onbekende 
periode van de commune.

informatie

reeds verschenen
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Elfen 20
softcover

Het Narrenschip 7
hardcover & softcover

Wunderwaffen 10
softcover

Cleopatra 1
hardcover

Moeder met kind
hardcover

De kinderen van de wind 8
hardcover

Dwergen 10
softcover

Orks & Goblins 4
softcover

Valois 2
softcover

Eleonora 6 
hardcover

Het venijn 1 
softcover

Sherlock Holmes: Moriarty 2
hardcover


