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one 
SHOT

Eldorado

In een haven in de Verenigde Staten wordt Marcello, een 
jonge arbeider, ontslagen door de staalfabriek waar hij werkt. 
Hij belandt ongewild op een boot naar Eldorado. Ergens in 
Latijns-Amerika staan duizenden mannen klaar om een kanaal 
aan te leggen, door het hart van het regenwoud. Marcello 
heeft schulden en gaat als arbeider aan de slag op dit gigan-
tische bouwterrein, in de hoop op een dag voldoende geld te 
hebben voor de terugvaart.
Om niet in waanzin weg te zinken, schrijft hij liefdesbrieven 
aan Louisa, zijn geliefde, die achterbleef in de Verenigde 

Staten. Zijn brieven worden onderschept door Barbara Hogen, 
de vrouw van een van de ingenieurs van het bouwproject. 
Barbara verveelt zich en de brieven geven wat kleur aan de 
somberheid van haar dagen. De bouw vreet elke dag wat 
meer aan de arbeiders en aan het woud, in een koortsachtig 
tempo.
Beetje bij beetje vervaagt het gelaat van Louisa uit Marcello’s 
gedachten… terwijl Barbara niet meer zonder de gestolen 
briefwisseling kan.

oneshot
Eldorado
24 januari 2020
Hardcover, 176 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-639-4076-4
Auteurs: Cuvillier, Ferrarini

Eldorado 
sfeervol tijdsdocument over noord- en  zuid-amerika aan het begin van de XXe-eeuw!



Volgens Eldeween 
hebben emoties een 
kleur. Zij beweert dat 
ze in de lucht hangen en 
detecteerbaar zijn voor 
wie er gevoelig voor is.

Zulk een uitspraak kan alleen 
van een elf komen, want de 
menselijke zintuigen zijn te 
beperkt om de werkelijkheid 
op zulk een bijzondere manier 
waar te nemen.

Toen we Ikaerland bereikten, 
leek ze erg gespannen. Ofwel 
had de reis haar uitgeput, ofwel 
maakten de wachters bovenop de 
muren haar zenuwachtig.

Hoewel, echte wachters? Deze 
lui wisten niet eens hoe ze een 
wapen moesten vasthouden. De 
aanblik van twee ruiters deed 
hen al verstijven van angst. Laat je gezicht zien!

Ik adviseer je 
een andere toon 

aan te slaan.
Wacht, Ligart!

Het symbool op 
haar schouder... 
het is dat van 
de Inquisitie.

Jij bent duidelijk de 
slimste van de bende. 

Wat is je naam? Ro... 
Roguelin.

De burgemeester heeft 
ons opgedragen om u 
bij uw aankomst tot bij 
hem te leiden. Volg me...

Je zult wat 
voorzichtiger met 
die speer moeten 
omgaan, Ligart. 
Straks raak je 
nog gewond.

#3 nov ‘17 #5 aug ‘18 #6 maa ‘19 #8 jan ‘20#7 aug ‘19#2 juli ‘16 #4 juni ‘18

De Meesterinquisiteurs 8: Synillia

De inquisitie, verzwakt sinds het verraad van de keizerin, ging 
door met haar mutatie.... Voor het eerst zou een niet-magiër 
het onderzoek voor de orde uitvoeren.
Priesters werden afgeslacht in het klooster van Kandvost. 
Synillia, een niet-magiër die tot meester-inquisiteur is 
verheven, vertrekt om het onderzoek te voeren. Aangezien 
ze geen macht heeft, compenseert ze dit gebrek met haar 
intelligentie en haar zwaardvechtkunst. Ze kan ook rekenen 

op Eldeween, de elf met wie ze een efficiënt duo vormt. 
Effectief, het zal efficiënt moeten zijn tegenover de moorde-
naar, die macht lijkt te hebben. Hij wachtte enkel tot Synillia 
en Eldeween aankwamen om een dodelijke zoektocht te 
beginnen.

de meester-
inquisiteurs

deel 8
Synillia
24 januari 2020
Hardcover, 52 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4078-8
Auteurs: Cordurié, Bonetti

eerder verschenen

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 21 februari.

informatie



#9 juni ‘17 #10 dec ‘17 #11 jan ‘20

Hahaha! Wat ’n 
arrogant schepseltje 

hebben we hier…

En zie wat het 
oplevert als je je 

verzet tegen mijn ver-
woestende kracht!

Luister…

En nu is het 
jouw beurt om 

te sterven!

Je bent 
ongetwijfeld een 
waardige vertegen-
woordigster van je 

soort die gedoemd is 
te verdwijnen… Alleen in de dood 

kan je toevlucht 
zoeken…

Guang 
Xinshi…

Yin en de draak 3: Onze vluchtige draken

Reeds verschenen

deel 3/3
Onze vluchtige draken
24 januari 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4075-7
Auteurs: Marazano, Xu Yao

Zelden zagen we zo’n mooie 
symbiose van oosterse en 
westerse vertelstijlen en zel-
den zagen we een kinderstrip 
die zijn doelpubliek zo in zijn 
waarde laat en weigert om 
hun een voorgekauwd verhaal-
tje te presenteren.

Mario Stabel
stripspeciaalzaak.be

Yin en de draak  
Slot van deze knappe jeugdserie over een 

klein meisje en haar gouden draak!

De storm, die Yin en haar vrienden zo vreesden, 
barst los: Xi Qong, de grote zwarte draak van 
het einde der tijden valt het mensenrijk aan. Het 
Japanse leger slaat op de vlucht en niets lijkt de 
vernielzucht van de verschrikkelijke draak te kunnen 
stoppen. Maar Yin en haar vrienden geven de moed 
nog niet op en willen strijden voor hun leven en 
voor hun wereld.

Maar om Xi Qong te kunnen overwinnen, moeten 
ze op zoek naar bondgenoten die hun in de strijd 
kunnen bijstaan…
…want de strijd tegen de grote zwarte draak van 
het einde der tijden wordt een verschrikkelijke 
beproeving.
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#5 aug ‘19 #6 jan ‘20#4 aug ‘16#3 feb ‘14#2 apr ‘12#1 mei ‘11

Wie is daar? Maak 
jezelf kenbaar!

Ik meen het! 
Ik ben gewapend!

Stomme kat!

Ik word te oud 
voor dit werk!

Ik moet dringend 
met pensioen!

- 3 -

Aspis 6: Phantasmagorian rhapsody

Opera Garnier vormt een veilige haven voor diva’s 
met oversized ego’s en hun steenrijke opdrachtge-
vers. Maar terwijl op de scène de hartstocht wordt 
verzinnebeeld, dient het doksaal als schouwtoneel 
voor de duistere praktijken van een obscuur crimi-
neel die zich daar schuil houdt. 
Wie verbergt zich achter het masker van 
Mephistopheles? Is het de kostuumontwerper? De 

directeur? Of die fantasierijke journalist Gaston 
Leroux, een individu dat Flora en Hugo iets te vaak 
tegen het lijf lopen tijdens hun onderzoek?
Al hun pogingen om de demon te elimineren, 
draaien op niets uit. Op wie kunnen ze rekenen om 
hen te helpen? Het spook van Flora’s pas overleden 
moeder, of de avant-garde (en licht onstabiele) 
wetenschap van professor Letendre?

deel 6
Phantasmagorian rhapsody
24 januari 2020
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4077-1
Auteurs: Gloris, Despujol

Aspis 
Slot van dit tweeluik in deze 

humoristische detectieveserie!
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Eldorado
hardcover

De Meester-Inquisiteurs
hardcover

Yin en de draak 3
softcover

Aspis 6
softcover



Volgens Eldeween 
hebben emoties een 
kleur. Zij beweert dat 
ze in de lucht hangen en 
detecteerbaar zijn voor 
wie er gevoelig voor is.

Zulk een uitspraak kan alleen 
van een elf komen, want de 
menselijke zintuigen zijn te 
beperkt om de werkelijkheid 
op zulk een bijzondere manier 
waar te nemen.

Toen we Ikaerland bereikten, 
leek ze erg gespannen. Ofwel 
had de reis haar uitgeput, ofwel 
maakten de wachters bovenop de 
muren haar zenuwachtig.

Hoewel, echte wachters? Deze 
lui wisten niet eens hoe ze een 
wapen moesten vasthouden. De 
aanblik van twee ruiters deed 
hen al verstijven van angst. Laat je gezicht zien!

Ik adviseer je 
een andere toon 

aan te slaan.
Wacht, Ligart!

Het symbool op 
haar schouder... 
het is dat van 
de Inquisitie.

Jij bent duidelijk de 
slimste van de bende. 

Wat is je naam? Ro... 
Roguelin.

De burgemeester heeft 
ons opgedragen om u 
bij uw aankomst tot bij 
hem te leiden. Volg me...

Je zult wat 
voorzichtiger met 
die speer moeten 
omgaan, Ligart. 
Straks raak je 
nog gewond.

#3 nov ‘17 #5 aug ‘18 #6 maa ‘19 #8 jan ‘20#7 aug ‘19#2 juli ‘16 #4 juni ‘18

De Meesterinquisiteurs 8: Synillia

De inquisitie, verzwakt sinds het verraad van de keizerin, ging 
door met haar mutatie.... Voor het eerst zou een niet-magiër 
het onderzoek voor de orde uitvoeren.
Priesters werden afgeslacht in het klooster van Kandvost. 
Synillia, een niet-magiër die tot meester-inquisiteur is 
verheven, vertrekt om het onderzoek te voeren. Aangezien 
ze geen macht heeft, compenseert ze dit gebrek met haar 
intelligentie en haar zwaardvechtkunst. Ze kan ook rekenen 

op Eldeween, de elf met wie ze een efficiënt duo vormt. 
Effectief, het zal efficiënt moeten zijn tegenover de moorde-
naar, die macht lijkt te hebben. Hij wachtte enkel tot Synillia 
en Eldeween aankwamen om een dodelijke zoektocht te 
beginnen.

de meester-
inquisiteurs

deel 8
Synillia
21 februari 2020
Softcover, 52 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4079-5
Auteurs: Cordurié, Bonetti

eerder verschenen

Softcovereditie. 
De gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 24 januari.

informatie



#16 nov ‘18#15 aug ‘18 #17 maa ‘19 #18 mei ‘19 #19 aug ‘19 #20 nov ‘19 #21 feb ‘20

deel 21
Hergeboorte
21 februari 2020
Hardcover, 68 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4080-1
Auteurs: Istin, Duarte

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 20 maart.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

Elfen 21: hergeboorte

Lanawyn beloofde Lah’saa om een manier te vinden 
om de Zwarte Elfen Lea’yn en Feda’yn in Rode Elfen 
te veranderen. Terwijl de band tussen haar en het 
blauwe kristal steeds zwakker lijkt te worden, 
moeten zij en haar bondgenoten duizend omzwer-
vingen maken om de Rode Dynastie nieuw leven 

in te blazen. Maar in de schaduw hebben tegen-
standers hun krachten gebundeld en de Zwarte 
Compagnie ingehuurd om te voorkomen dat ze hun 
doel zouden bereiken.

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks, 



#3 mei ‘19 #4 nov ‘19 #5 feb ‘20#2 nov ‘18#1 nov ‘18

De Schurk is een orklin, een bastaardwezen, halfork, 
halfgoblin. Hij is ’n moordenaar en een weergaloze 
dief, een van de beste huurlingen van de Grijze 
compagnie.
Helaas voor hem, is hij het slachtoffer van een 
hinderlijke vloek: brute pech. De Schurk trekt tegen-
slag aan als geen ander. Niet verwonderlijk dat hij 

wakker wordt in een stad vol kadavers, de lijken 
van zijn wapenbroeders, die nochtans enkel een 
eenvoudige escortemissie uitvoerden.
Iemand moet boeten voor deze slachting! De orklin 
heeft niet alleen pech, maar ook een rotkarakter.

Orks & Goblins 5: De Schurk

deel 5
De Schurk
21 februari 2019
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4084-9
Auteurs: Peru, Martino

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 20 maart.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-reeks.



#5 mei ‘18 #6 aug ‘18 #7 nov ‘18 #8 mei ‘19 #9 aug ‘19 #10 nov ‘19 #11 feb ‘20

Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks.

deel 11
Torun van de Smidse
21 februari 2020
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4082-5
Auteurs: Jarry, Goux

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 20 maart.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

Dwergen 11: Torun van de Smidse

“Wat ook de omstandigheden zijn die je naar het 
legioen duwen, je zult ze het hoofd moeten bieden 
als een echte behaarde… Groeien doe je niet door 
beproevingen te ontvluchten, Torun, maar door ze 
te doorstaan.”
Het was niet het antwoord waar ik op hoopte, maar 
de woorden van kapitein Fey raakten me even diep 

als een rune het staal raakt waarin hij wordt gegrift. 
Ik voelde me nog altijd even ellendig, ongelukkig 
en verward, maar ik begreep dat het een noodza-
kelijk kwaad was, een beproevende stap naar de 
behaarde die ik zou worden…
En ik zou al snel ontdekken dat ik niet de enige was 
die door het duister dwaalde.

Vorige delen



#1 feb ‘20 #2 #3 

nieuw
e 

Seriede 5 Rijken
Nieuwe antropomorfe fantasyreeks

Het is geen geheim dat de oude koning Cyrus, de 
held van de Slag bij Drakhenor, stervende is. Zijn 
neef Hirus, een brutale en ambitieuze jonge tijger, 
en de aangewezen opvolger van de koning, droomt 
ervan zijn wet op te leggen aan de rest van De 
5 landen. Maar zoals altijd bij de katten is niets 
eenvoudig, en de troon is het voorwerp van alle 
lusten... Intussen observeren de naburige konink-

rijken de situatie, klaar om zich bij de minste fout 
op Angleon te storten...

De 5 rijken 1: uit volle kracht

Deel 1
Uit volle kracht
21 februari 2020
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4086-3
Auteurs: Lewelyn, Lereculey

te verschijnen

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 20 maart.

Nieuwe antropomorfe 
fantasyreeks

informatie
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#1 sept ‘09 #2 mei ‘10 integrale

integrale

editiewinter 1709
Integrale editie van dit tweeluik

Terwijl Lodewijk XIV zijn laatste oorlog voert, wordt 
Frankrijk getroffen door de koudste winter in tijden. 
De vrieskou doodt, de hongersnood maakt zijn 
eerste slachtoffers. Het graan waarmee de ganse 
bevolking en het leger moeten worden gevoed, 
wordt steeds schaarser en duurder dan goud.
De avonturier Loys Rohan bindt in de barre koude de 
strijd aan met tal van vijanden, in een race tegen de 

klok om te verhinderen dat een konvooi met graan 
voor het Koninkrijk in de handen van de vijand zou 
vallen. Een haast onmogelijke missie, die het lot van 
miljoenen levens zal bepalen ...

Winter 1709: integrale editie

 
Integrale editie
21 februari 2020
Hardcover, 112 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-639-4092-4
Auteurs: Sergeef, Xavier

Reeds verschenen



#2 juni ‘09 #3 dec ‘13 #4 nov ‘15 #5 dec ‘17 #6 apr ‘18 #7 juni ‘19 #8 feb ‘20

Carthago
Vervolg van de mysterieuze thriller 

van de hand van Bec

eerdere delen

Lou Melville is volwassen geworden. Twaalf jaar zijn 
verstreken sinds zij en haar moeder met miljardair Feiersinger 
de ruïnes van een oude onderwaterstad ontdekten. Nu staat 
ze aan het hoofd van een wetenschappelijke expeditie die 
onderzoek doet naar de megalodons. De jonge vrouw heeft 
de smaak voor avontuur en ontdekking nog niet verloren. 
De verzamelaar Feiersinger heeft zijn toekomst goed voor-
bereid, en maakt van Lou zijn erfgename. Maar Lou is nog 

steeds niet op de hoogte van haar eigen afkomst...

Carthago 8: leviathan

DeeL 8
Leviathan
21 februari 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4088-7
Auteurs: Bec, Bufi

Vervolg van de mysteri-
euze thriller van de hand 
van Bec

informatie



Zomer 1966, Laos, provincie Salavan…

Doelwit dicht bij je positie 
in sector Lima Echo 34.

Blijf niet hangen! Het gaat hier 
over een paar minuten stuiven… Onze troepen 

worden 
overweldigd!

Raven aan Rabbit Leader. 
Ik drop mijn rookbommen 

aan de bosrand, grote 
concentratie van mortieren 
hier. Ik raad ’t gebruik van 

splinterbommen aan.

Rabbit Leader aan 
Raven, roger! Wij 

bereiken ’t doelwit over 
1 minuut, koers 150.

ni
eu

w
e 
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#1 feb ‘20 #2 

Air america
1967: Terwijl de oorlog in Vietnam in alle 

hevigheid woedt, broeit er aan de andere 

kant van de grens een geheime strijd…

Midden in de Vietnamoorlog verliet Peter Hopper, 
moe van het bombarderen van de burgerbevolking, 
de Amerikaanse luchtmacht, in tegenstelling tot Bob 
Janssen, die trouw wilde blijven aan zijn verplich-
tingen. Peter, die als expat in Laos leeft, verlamd 
met schulden, wordt gedwongen om onofficieel te 
werken voor de CIA... Wat Bob betreft, hij ontdekte 
de verdachte dood van een winkelier dankzij twee 

journalisten die hij op zijn basis moest “vergezellen”. 
Ze gaan dan alle drie een onderzoek aan dat hen 
overstijgt.......

Air America 1: Op de Ho Chi Minh-route

Deel 1/2
Op de Hô Chi Minh-route
21 februari 2020
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4089-4
Auteurs: Buendia, Wallace, 
Lepelletier

te verschijnen

Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour). De softcovereditie 
verschijnt op 20 maart.

informatie



#2 feb ‘20#1 okt ‘13

Samoerai origine 2: De Meester van de Wierook

Die zomer traint Takeo om Samoerai te worden 
door zich dood te vervelen. Gelukkig komt Yukio, 
een mooie en mysterieuze zwaardvechtster, aan 
op het eiland. Tussen de twee werd een buitenge-
wone vriendschap geboren. Maar een vreemdeling 
wekte vrijwillig een kracht op die het koninkrijk zou 
kunnen vegen: een Tsuhiganô. Takeo en Yukio, die 
smoorverliefd zijn, hebben nu hun handen vol... 

deel 2
De Meester van de Wierook
21 februari 2020
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4091-7
Auteurs: Di Giorgio, Vax

Samoerai 
origine 
Ontdek de jeugd van Takeo, de samoerai!

reeds verschenen
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Elfen 21
hardcover

Air America 1
hardcover

Carthago 8
softcover

De Meester-Inquisiteurs 8
softcover

Dwergen 11
hardcover

Orks&Goblins 5
hardcover

Samoerai Origine 2
softcover

De 5 rijken 1
hardcover

Winter 1709
hardcover integraal



#16 nov ‘18#15 aug ‘18 #17 maa ‘19 #18 mei ‘19 #19 aug ‘19 #20 nov ‘19 #21 feb ‘20

deel 21
Hergeboorte
20 maart 2020
Softcover, 68 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4081-8
Auteurs: Istin, Duarte

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 21 februari.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

Elfen 21: hergeboorte

Lanawyn beloofde Lah’saa om een manier te 
vinden om de Zwarte Elfen Lea’yn en Feda’yn in 
Rode Elfen te veranderen. Terwijl de band tussen 
haar en het blauwe kristal steeds zwakker lijkt te 
worden, moeten zij en haar bondgenoten duizend 
omzwervingen maken om de Rode Dynastie nieuw 

leven in te blazen. Maar in de schaduw hebben 
tegenstanders hun krachten gebundeld en de 
Zwarte Compagnie ingehuurd om te voorkomen dat 
ze hun doel zouden bereiken.

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks, 



#3 mei ‘19 #4 nov ‘19 #5 feb ‘20#2 nov ‘18#1 nov ‘18

De Schurk is een orklin, een bastaardwezen, halfork, 
halfgoblin. Hij is ’n moordenaar en een weergaloze 
dief, een van de beste huurlingen van de Grijze 
compagnie.
Helaas voor hem, is hij het slachtoffer van een 
hinderlijke vloek: brute pech. De Schurk trekt tegen-
slag aan als geen ander. Niet verwonderlijk dat hij 

wakker wordt in een stad vol kadavers, de lijken 
van zijn wapenbroeders, die nochtans enkel een 
eenvoudige escortemissie uitvoerden.
Iemand moet boeten voor deze slachting! De orklin 
heeft niet alleen pech, maar ook een rotkarakter.

Orks & Goblins 5: De Schurk

deel 5
De Schurk
20 maart 2020
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4085-6
Auteurs: Peru, Martino

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 21 februari.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-reeks.



#5 mei ‘18 #6 aug ‘18 #7 nov ‘18 #8 mei ‘19 #9 aug ‘19 #10 nov ‘19 #11 feb ‘20

Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks.

deel 11
Torun van de Smidse
20 maart 2020
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4083-2
Auteurs: Jarry, Goux

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 21 februari.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

Dwergen 11: Torun van de Smidse

“Wat ook de omstandigheden zijn die je naar het 
legioen duwen, je zult ze het hoofd moeten bieden 
als een echte behaarde… Groeien doe je niet door 
beproevingen te ontvluchten, Torun, maar door ze 
te doorstaan.”
Het was niet het antwoord waar ik op hoopte, maar 
de woorden van kapitein Fey raakten me even diep 

als een rune het staal raakt waarin hij wordt gegrift. 
Ik voelde me nog altijd even ellendig, ongelukkig 
en verward, maar ik begreep dat het een noodza-
kelijk kwaad was, een beproevende stap naar de 
behaarde die ik zou worden…
En ik zou al snel ontdekken dat ik niet de enige was 
die door het duister dwaalde.

Vorige delen



#1 feb ‘20 #2 #3 
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Seriede 5 rijken
Nieuwe antropomorfe fantasyreeks

Het is geen geheim dat de oude koning Cyrus, de 
held van de Slag bij Drakhenor, stervende is. Zijn 
neef Hirus, een brutale en ambitieuze jonge tijger, 
en de aangewezen opvolger van de koning, droomt 
ervan zijn wet op te leggen aan de rest van De 
5 landen. Maar zoals altijd bij de katten is niets 
eenvoudig, en de troon is het voorwerp van alle 
lusten... Intussen observeren de naburige konink-

rijken de situatie, klaar om zich bij de minste fout 
op Angleon te storten...

De 5 rijken 1: uit volle kracht

Deel 1
Uit volle kracht
20 maart 2020
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4087-0
Auteurs: Lewelyn, Lereculey

te verschijnen

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 21 februari.

Nieuwe antropomorfe 
fantasyreeks

informatie



Zomer 1966, Laos, provincie Salavan…

Doelwit dicht bij je positie 
in sector Lima Echo 34.

Blijf niet hangen! Het gaat hier 
over een paar minuten stuiven… Onze troepen 

worden 
overweldigd!

Raven aan Rabbit Leader. 
Ik drop mijn rookbommen 

aan de bosrand, grote 
concentratie van mortieren 
hier. Ik raad ’t gebruik van 

splinterbommen aan.

Rabbit Leader aan 
Raven, roger! Wij 

bereiken ’t doelwit over 
1 minuut, koers 150.

ni
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Air america
1967: Terwijl de oorlog in Vietnam in alle 

hevigheid woedt, broeit er aan de andere 

kant van de grens een geheime strijd…

Midden in de Vietnamoorlog verliet Peter Hopper, 
moe van het bombarderen van de burgerbevolking, 
de Amerikaanse luchtmacht, in tegenstelling tot Bob 
Janssen, die trouw wilde blijven aan zijn verplich-
tingen. Peter, die als expat in Laos leeft, verlamd 
met schulden, wordt gedwongen om onofficieel te 
werken voor de CIA... Wat Bob betreft, hij ontdekte 
de verdachte dood van een winkelier dankzij twee 

journalisten die hij op zijn basis moest “vergezellen”. 
Ze gaan dan alle drie een onderzoek aan dat hen 
overstijgt.......

Air America 1: Op de Ho Chi Minh-route

Deel 1/2
Op de Hô Chi Minh-route
20 maart 2020
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4090-0
Auteurs: Buendia, Wallace, 
Lepelletier

te verschijnen

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 21 februari.

informatie



#2.1 maart ‘20 #4 mei ‘20#1 maart ‘20 #3.1 april ‘20

Spectaculaire epen, almachtige goden, formidabele gevechten met dieren, uitzonderlijke 
helden… De Griekse mythologie is een onuitputtelijke bron van wonderlijke en spannende 
avonturen, die tegelijk ook ongelooflijke lessen in wijsheid bevatten. Op die manier 
wordt ze trouwens over de hele wereld onderwezen en maakt ze nog steeds deel uit van 
onze schoolprogramma’s. Ontdek voor het eerst de grote Griekse verhalen in een reeks 
stripverhalen die trouw blijven aan de originele teksten en verrijkt zijn met aanvullende 
dossiers die de filosofische betekenis en het culturele erfgoed van elke mythe analyseren.

EEn collEctiE bEdacht En gEschrEvEn door luc fErry
De wijsheiD van mythes

uitgeverij DaeDalus presenteert

speciale lanceringsactie!
Aangezien de Griekse mythes mee aan de wieg van uitgeverij Daedalus 

staan, doen we een speciale lanceringsactie voor deze collectie.

De gelimiteerde hardcover-editie van Daedalus en Icarus én  
De Ilias kosten bij lancering samen slechts € 19,95 (NL: 20,50)

De softcoveredities, die in april verschijnen kosten bij 
lancering samen slechts € 9,95 (NL: 10,25)

Dus in essentie doet Daedalus een Daedalus kado!



Kreta, paleis van Asterion, 
even na diens dood.

Doe niet 
belachelijk, 
Sarpedon!

Of je nu wilt 
of niet, je bent 

niet de enige die recht 
heeft op de troon! Dus 
behandel ons niet zo 

neerbuigend.

Oh ja, want 
onze pa dacht 

aan jou om 
hem op te 
volgen?

 Verdraai mijn 
woorden niet, 

Minos! Jij wil heel 
Kreta in je macht 
krijgen onder het 

voorwendsel dat hij 
jou gekozen had!

Rustig! Door 
te bekvechten 

maken jullie alles 
alleen ingewik-

kelder!

Het enige dat we zeker 
weten over de wil van 

wijlen onze vader is dat 
hij jullie niet zo wilde 

horen schreeuwen 
en vechten.

Goed, als je wilt dat 
we rustig praten… 
wat stel jij dan 

voor?

En zeg me 
niet dat jou de 

kroon van Kreta 
schenken de beste 

oplossing is!

Nou, nee.

Maar waarom 
deel je de 

macht niet?

- 3 -
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De wijsheid van Mythes 1: Daedalus en Icarus

Minos, de kersverse koning van Kreta, geeft de 
geniale Daedalus het bevel een labyrint te bouwen 
om er de Minotauros op te sluiten. Het is Pasiphaë, 
zijn eigen vrouw, die het beest het leven schonk. 
Wat later eist de Kretenzische heerser, na zijn 
overwinning tegen Aigeus, de koning van Athene, 
dat de Grieken regelmatig jongelingen opofferen om 
het monster te voederen. Wanneer Minos te weten 
komt dat Daedalus hem verraden heeft – door zijn 

dochter Ariadne te laten vluchten met Theseus – 
laat hij de architect opsluiten in zijn eigen creatie, in 
het gezelschap van zijn zoon, Icarus. Vader en zoon 
zijn veroordeeld om totterdood rond te dwalen in de 
ingewikkeldste gevangenis die ooit werd gebouwd…

oneshot
20 maart 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50 
ISBN: 978-94-6394-093-1
Auteurs: Ferry, Bruneau, Pel-
legrini

Daedalus en Icarus
Nieuwe collectie waarin de grote Griekse mythen verteld worden

Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour). De softcovereditie 
verschijnt op 24 april.

Start van een nieuwe 
collectie: De wijsheid van 
Mythes. 
Ontdek de grote Griekse 
verhalen in een reeks 
stripverhalen die trouw 
blijven aan de originele 
teksten en verrijkt zijn met 
aanvullende dossiers die 
de filosofische betekenis 
en het culturele erfgoed 
van elke mythe analyseren.

informatie



De mens plantte zich voort, 
en woog op het lichaam van 
Gaia, de moeder van Zeus en 
van de wereld. Van de Olympos 
hoorde Zeus haar klacht…

Daarom heeft hij tien jaar 
geleden een mensenoorlog 
ontketend tussen de stad Troje 
en het Griekse volk, zodat zijn 
moeder verlost werd van het 
gewicht van duizenden mensen.

Maar deze oorlog legt ook 
andere conflicten bloot. De 
goden zijn niet onpartijdig en 
het gevaar loert niet alleen in 
de gevechten.

Een paar weken geleden is een 
nieuw kwaad op het slagveld 
neergedaald.

#2.1 maa ‘20 #4 mei ‘20#1 maa ‘20 #3.1 apr ‘20

de Ilias
Nieuwe collectie waarin de grote 

Griekse mythen verteld worden

Het Griekse leger slaat zijn tenten op bij de onin-
neembare stad Troje. De verschrikkelijke oorlog 
duurt al tien jaar… Voor Menelaos, koning van 
Sparta, is het een kwestie van eer omdat zijn vrouw, 
de beeldschone Helena, ontvoerd is door Paris, een 
Trojaanse prins. Agamemnon, Menelaos’ broer, 
heeft zo zijn voorwendsel om de mythische stad te 
veroveren en zijn rijk uit te breiden. Achilleus, de 

moedigste strijder, ziet zijn kans om een legende 
te worden. Maar deze mensen, hoe machtig ze ook 
zijn, weten niet dat ze slechts pionnen zijn. En Troje 
vormt het toneel van een dodelijk spel schaak waar 
alleen de goden als overwinnaars uit de strijd zullen 
komen…

De wijsheid van Mythes 2: De Ilias 1: De twistappel

deel 1/3
De twistappel
20 maart 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4095-5
Auteurs: Ferry, Bruneau, 
Taranzano

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 24 april.

informatie
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En ik? Wat moet ik 
vandaag doen?

Jij maakt de decoratie 
voor de dikke eieren … 

goed?
Dat probeer 

ik …

Ik ken er 
een: “Met Pasen 

is het al ei wat de 
klok slaat!”

En als we het tempo nog wat 
kunnen opvoeren, zal mijnheer 

Perdreaux in zijn nopjes 
zijn …

Geen 
probleem 

…

Lise, jij doet 
hetzelfde als 

gisteren …

Pfff! Je kiest 
altijd hetzelfde 

slachtoffer!

Heel grappig, Bob! Als 
straf mag je je met 
de paashazen bezig-

houden!

Daar zou iemand een 
spreuk voor moeten 

bedenken …

Goedemorgen 
allemaal!

Hallo 
Alexis!

Ben je al 
aan het werk, 

man?

De dagen zijn te kort, Bob … 
Vooral in deze tijd van het jaar! 

En het enige wat ik erop heb 
gevonden om ze wat langer 

te maken, is vroeger 
opstaan …

- 6 - - 7 -

De Meester-chocolatier 1: De boetiek

Alex Carret is een echte chocoladekunstenaar met 
een passie voor smaken. Met de hulp van zijn jeugd-
vriendin Clémence, de ambitieuze Benjamin en de 
handige Manon gaat hij eindelijk zijn professionele 
en persoonlijke dromen waarmaken en met inno-
verende ideeën een frisse wind door het conserva-
tieve chocolademetier jagen.

deel 1/3
De Boetiek
20 maart 2020
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4101-3
Auteurs: Chetville, Corbeyran, 
Gourdon

de meester- 
Chocolatier 

Nieuwe driedelige serie over  
een Brusselse chocolatier! 

Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour). De softcovereditie 
verschijnt op 24 april.

nieuw
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De Verschrikkelijke Paus 
Slot van dit vierluik door legendarische scenarist 

Jodorowsky en Murena-tekenaar Theo.

Rome, 21 februari 1513.
Nadat hij is ontsnapt aan de afzetting waarmee 
zijn vijanden hem tijdens het conclaaf van Pisa 
bedreigden, en nadat hij de heilige macht van het 
Vaticaan heeft hersteld, pleegt Julius II, de oorlogs-
paus, de mecenaspaus, de heilige paus, zelfmoord.
Machiavelli, zijn enige echte vriend, geeft zich nog 
een laatste keer aan Madame Imperia, koningin van 

de prostituees, en vertelt haar de laatste listen van 
Giuliano Della Rovere, de verschrikkelijke paus…

De Verschrikkelijke Paus4: Liefde is blind

Deel 4/4
Liefde is blind
20 maart 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4103-7
Auteurs: Jodorowsky, Theo

Slot van dit vierluik door 
legendarische scenarist 
Jodorowsky en Murena-
tekenaar Theo.

informatie

reeds verschenen
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#5 okt ‘19 #6 maa ‘20 #7 #3 maa ‘19#1 apr ‘18 #4 juni ‘19#2 apr ‘18

Broceliande 
woud van het kleine volkje

fantasyreeks met 7 verhalen uit het 

mythische bos uit de Arthur-legenden

Alle dorpen van Paimpont tot Tréhorenteuc nemen 
deel aan een wedstrijdje soule. Om Fanchin te 
verslaan, de grote onoverwonnen kampioen, sluit 
een jongeman een pact met een heks. Hij neemt 
de soule mee naar het Dal zonder terugkeer, een 
plek waar duizenden verdoemde zielen opgesloten 
zitten. Ongewild zet hij zo de doorgang open tussen 
de wereld van de levenden en die van de doden. 

Alleen bovennatuurlijke wezens zijn in staat hem 
weer te sluiten. Maar waar schuilen de wezens die 
een catastrofe kunnen verhinderen, in een wereld 
waar de Mens alles heeft ingenomen?

Broceliande 6: Het Dal zonder terugkeer

Deel 6/7
Het Dal zonder terugkeer
20 maart 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4104-4
Auteurs: Betbeder, Frichet, 
Gonzalbo

te verschijnen

Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour). De softcovereditie 
verschijnt op 24 april.

informatie
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De kathedraal 
van de afgrond

Nieuwe epic fantasy

Een wereld gescheiden door een scheur, de 
grens, twee grote voorouderlijke rijken en 
drie gekken die ervan dromen om ze samen te 
brengen door een grote kathedraal te bouwen!
Sinead was 10 jaar oud toen ze werd opgenomen 
door Simon, een Tempelier. Hij leerde hem de 
profetie van de afgrond: hoe de goden, moe van 
de oorlogen tussen het Noorden en het Zuiden, 
besloten om een gigantische kloof tussen hen te 

creëren. De voorspelling zegt dat op een dag een 
kathedraal de twee rijken met elkaar zal verbinden 
en dat de Messias zal komen. Als volwassene zocht 
Sinead een evangelie met betrekking tot profetie.
Tegelijkertijd sloot de architect Pier de La Vita 
zich aan bij de stad Anselme om een geschil te 
beslechten. Een zeer gevaarlijke reis begint, want 
ook deze is verbonden met de profetie....

De kathedraal van de afgond 1: Het evangelie van Ariathia

Deel 1
Het evangelie van Ariathia
20 maart 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4106-8
Auteurs: Istin, Grenier

te verschijnen

Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour). De softcovereditie 
verschijnt op 24 april.

informatie
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#4 feb ‘19 #6 maa ‘20#5 nov ‘19#2 sept ‘17 #3 sept ‘18#1 sept ‘17

Androiden 6: de deserteurs

Om te anticiperen op een invasie op aarde, wordt 
er een oorlog uitgevochten op een verre planeet. 
De Mantas die de mensheid bedreigen hebben de 
macht om de menselijke troepen te vernietigen 
door ze te bestrijden met een leger van andro-
iden. De hogere klasse “Wander” is uitgerust met 
een verhoogde kunstmatige intelligentie. Robots 
ervaren geen stress, angst, kou, vermoeidheid en 

komen nooit in opstand. In de gevechtszone lijken 
twee eenheden echter uit de hand te lopen. Hoe 
ondenkbaar het ook is, het zijn deserteurs!

deel 6
De deserteurs
20 maart 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4108-2
Auteurs: Bec, Campanella 
Ardisha

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 24 april.

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

informatie

Androiden  
vervolg van het tweede seizoen van deze futuristische conceptserie over Androiden!



planning

20 maart 2020

Elfen 21
softcover

De Ilias 1
hardcover

Daedalus en Icarus 
hardcover

Air America 1
softcover

De kathedraal van de afgrond 1
hardcover

Androiden 6
hardcover

Dwergen 11
softcover

Orks & Goblins 5
softcover

De verschrikkelijke paus 4
hardcover

De 5 landen 1 
Softcover

Broceliande 6 
hardcover

De meester-chocolatier 1
hardcover


