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MIjN VAdEr,  
dE drONkAArd
Lucien Basset is een alcoholicus. In het laatste 
stadium. Waarin men alles drinkt wat men in 
handen krijgt. Zelfs ether. De rest van zijn bestaan 
is weggespoeld. Zijn vrouw heeft hem verlaten voor 
een leven bij iemand die niet drinkt. Hij heeft ook al 
jaren niets vernomen over zijn zoon.

Nochtans, op een avond, terwijl hij aan de toog van 
een café in Saint-Denis zit, beslist hij dat het deze 
keer menens is! Hij zal stoppen met zuipen. Want 
hij heeft iets belangrijks te doen! Een vluchtig beeld 
in het nieuws op tv doet hem beseffen dat hij 
iemand moet opzoeken. Om diens leven te redden!

AUTEUrS LOuIS & DAVIET
HArdCOVEr 72 pagina’s 
PrIjS E 19,95   ISBN 9789085526186

Melodramatisch one-shot, 
gebaseerd op familie-ervaringen van de auteur.
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Compleet verhaal.  
Van de auteur van de  
goed onthaalde one-shots 
De Terugkeer en Nooit. 

#NIEUWCONTACT_
Doug woont alleen in de Highlands. Hij verjaagt de 
eenzaamheid met zijn camera en deelt zijn foto’s  
op TwisTer. Nu ja, “deelt”... Omdat het leven in 
Castle Loch niet spectaculair te noemen is, raakt  
het publiek het dagelijkse leven van Doug snel beu. 
En Doug begint te twijfelen. Aan zichzelf en zijn 
foto’s. En hij deelt niets meer. Maar wanneer hij een 
afgrijselijk, doorzichtig monster fotografeert, heeft 
Doug slechts één reflex: terugkeren naar TwisTer en 
erover opscheppen. Hij beseft niet dat hij op het 
punt staat een ongekend experiment te ontketenen.

AUTEUr DuHAMEL
HArdCOVEr 72 pagina’s    
PrIjS E 19,95   ISBN 9789085526322
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CHICk BILL
INTEGRAAL 8
In de achtste integrale van Chick Bill staan de 
verhalen De Gier van Wood City, De Waterkoorts, 
het tweeluik Cowboys tegen Musketiers en  
Het Teken van de Graaf, Grapjassen Werden 
Gapjassen… en de Sheriff Keek Toe en Het 
Raadselachtige Tibet. Het dossier somt anekdotes 
en herinneringen op van de grapjas in Tibet. 

Maar liefst zes komische westernavonturen!

AUTEUrS TIBET & GREG
HArdCOVEr 260 pagina’s met dossier 
PrIjS E 34,95   ISBN 9789085526285



PREVIEW • CHICk BILL • DEEL 8



JANUARI 2020

40 OLIFANTEN
3.  Dorothy, de 

Gaatjesmaakster
De Olifanten hebben hun mannelijke rivalen verslagen. 
Maar deze bendeoorlog heeft veel gekost. Om er 
weer bovenop te komen, kennen de vrouwen maar 
één middel: de misdaad. De wijk Elephant & Castle 
wordt weer een dodelijk oord voor wie er zich waagt.

De politie moet een snelle en radicale oplossing 
vinden, vooral nu een opeenvolgende reeks weer-
zinwekkende moorden op nonnen pers en publiek 
beroert. Het antwoord op de vrouwenbende uit South 
London? Een compleet vrouwelijke politie-eenheid. 

Compleet verhaal.

AUTEUrS AuGuSTIN & TOuSSAINT
HArdCOVEr 56 pagina’s    
PrIjS E 19,95   ISBN 9789085526315
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AUTEUrS WILMS & RAYMAKERS
DEEL 17 • SOFTCOVER 48 pagina’s  
PrIjS E 8,95   ISBN 9789085526254

AUTEUrS BROECKX & DE WINTER
DEEL 10 • SOFTCOVER 40 pagina’s 
PrIjS E 8,95   ISBN 9789085525707


