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Perla is net zo 
rücksichtlos als 

ze mooi is.
Veronica magazine

Een voortreffelijke strip, 
goed getekend en 
met onverwachte 

wendingen.
Moors magazine

E E N  W E S T E R N 
M E T  E E N 

P A R A N O R M A A L 
R A N D J E

Goed vertelde 
en knap getekende 

fantasywestern.
Stripspeciaalzaak.BE

Corbeyran | Piotr Kowalski

BAdlAnds | #2
de danser in de grizzly

978-90-8886-497-1 SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-498-8 HC | 48 pagina’s | € 18,95

Perla en haar metgezellen vervolgen hun reis door het 
Amerikaanse Noordwesten en gaan het gevecht aan 
met struikrovers, duistere sjamanen en monsters die 
uit het niets tevoorschijn komen. 

Onverstoorbaar zet de sexy avonturierster haar fantas-
tische zoektocht voort, die steeds dieper doordringt in 
Indiaans territorium, waar legendes en magie aan de 
orde van de dag zijn. Ondertussen vallen er meer doden 
dan dat Doc Holliday en Jesse James gezamenlijk op 
hun naam hebben staan.

noordwest-amerika, 
ergens in het hart 

van het gebied van de 
kwakiutl-indianen.

hé, muchachos! 
kijk eens wat er rondspartelt in de beek!

?!

ze zeiden dat het hier vol zat met zalm... 
maar dat er ook zeemeerminnenen zijn met mooie tieten 

waren ze vergeten te melden!

zeemeerminnenen zoals wij ze ’t liefst hebben, hè,
                   ramon... zonder vissenstaart!

ha ha ha!

het is heel simpel, schoonheid... 
we gaan je ontlasten van al 

je spullen...

we jatten je eten, 
je holster, je kleren, 
je poen en je paard...

maar eerst...

aan welk genoegen dank ik uw bezoek, 
‘gentlemen’?!

mmm...

...gaan we 
met z’n allen 

samen een 
beetje plezier 

maken!
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Corbeyran | Piotr Kowalski

BAdlAnds | #2
de danser in de grizzly

...EN SOMS 
WAREN ZE MENSEN.

IEDEREEN SPRAK DEZELFDE TAAL. EN IN DIE TIJD WAREN WOORDEN MAGISCH EN 
HAD DE GEEST MYSTERIEUZE KRACHTEN.

EEN TERLOOPS UIT-
GESPROKEN WOORD 

KON VREEMDE 
CONSEQUENTIES 

HEBBEN.

HET KWAM OPEENS 
TOT LEVEN EN 

WENSEN WERDEN 
WERKELIJKHEID.

JE HOEFDE ZE ALLEEN 
UIT TE SPREKEN.

ER IS GEEN 
VERKLARING VOOR.

ZO WAS 
HET...

...MAAR TEGENWOORDIG IS DAT 
NIET MEER HET GEVAL.

OP EEN PAAR ZELDZAME 
UITZONDERINGEN NA ZIJN 
DE DINGEN NIET MEER 

ZOALS VROEGER.
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Runberg | Urgell

dE splItsIng | #1 
Frontlinies

978-90-8886-562-6 HC | 64 pagina’s | € 18,95

Frontlinies is het eerste deel van de trilogie De splitsing. 
In een onbekend Balkanland woedt de burgeroorlog 
tussen de militaire regering en de rebellen. De scheids-
lijnen tussen goed en kwaad zijn onduidelijk en het ver-
zet is niet vrij van schuld voor hun methoden.

In dit besneeuwde land doen de namen van steden 
denken aan de Balkan, maar de oorlog in het voor- 
malige Joegoslavië is ver weg. De geschiedenis her-
haalt zich in het heden.

drijf die 
rebellen terug!

hou op met schieten!

die zwijnen zijn het 
bos ingegaan!

42

e e r s t e 
d e e l  v a n 

e e n
i n t r i g e r e n d 

d r i e l u i k



Runberg | Urgell

dE splItsIng | #1 
Frontlinies

komen ze ons 
kwaad doen?

zijn ze daarom 
hier?

om ons 
allemaal te 

doden?

ze weten vast dat ons 
stadje aan de kant van 
de patriotten staat?!

dat zijn troepen 
van de legalen, 

toch?

wat komen die 
hier doen?
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E E N  S P R O O K J E S A C H T I G E 
K L A S S I E K E R

Thom Roep | Piet Wijn

doUwE dABBERt | #18 
de kast met duizend deuren

978-90-8886-566-4 SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-567-1 HC | 48 pagina’s | € 18,95

Gerard Leever
sUUs & sAs | #3 
Zwemparadijs

978-90-8886-535-0
SC | 48 pagina’s | € 8,95

Arleston | Pellet
dE woUdEn vAn opAAl
#3 Het groene litteken

978-90-8886-613-5
SC | 48 pagina’s | € 8,95

Arleston | Pellet
dE woUdEn vAn opAAl
#4 de kerkers van nenuuf

978-90-8886-612-8
SC | 52 pagina’s | € 8,95

Arleston | Pellet
dE woUdEn vAn opAAl
#6 de betovering van de pontifex

978-90-8886-611-1
SC | 48 pagina’s | € 8,95

Martin Lodewijk
AgEnt 327 | #12 
de vergeten bom

978-90-8886-580-0
SC | 48 pagina’s | € 8,95

Als de tovenaarskinderen Pief, Kijfje en Domoli het wel 
erg bont maken besluiten hun vaders ze uit logeren te 
sturen. Maar wat ze niet hadden verwacht, is dat ze al 
na één dag de kinderen zo missen dat ze Douwe vra-
gen hen weer terug te halen. Helemaal vanuit Siberië,  
Japan en Amerika! Via de magische reiskast een fluitje 
van een cent. Of toch niet...?

h e r d r u k k e n



nieuwe herziene uitgave
waarin voor het eerst de oorspronkelijke  

teksten uit het dagboek van Anne Frank worden gebruikt.

In het achterhuis miste Anne haar vriendinnen.  
Een boek bracht haar op het idee haar dagboek  

in de vorm van brieven aan een groep denkbeeldige 
vrienden te schrijven 
(kitty, Emmy, Jet, Pop,  
Marianne, Conny, Phien, 
Lou). En een echte 
vriendin, Jacqueline.

lieve kitty, Gisteren 
heb ik aan Emmy en  
Jet geschreven,  
maar jou schrijf  

ik het liefst.

Uiteindelijk 
richtte ze 
haar dag-

boekbrieven 
aan Kitty.

Anne had beloofd een afscheidsbrief aan Jacqueline 
te sturen... natuurlijk kon ze die niet verzenden.

Waarom kan  
Miep de brief niet 
aan Jacqueline 

geven?

nee, Annelein,  
dat is veel te 
gevaarlijk.

De buitenwereld was gevaarlijk...  
In Amsterdam werden steeds meer 

joden opgepakt...Je klasgenoot 
Betty Bloemendaal 

is naar Polen  
gedeporteerd.

O, 
nee...

Wat ver-
schrik-
kelijk...

Wat  
boffen we 

hier...

Maar uiteindelijk was het voor Anne in 
de schuilplaats niet zo gemakkelijk. 
Ze kon niet met haar moeder opschie-

ten, terwijl ze haar vader aanbad.

ik kan niet 
tegen haar 

slordigheid, haar 
sarcasme. ze is  

helemaal niet lief. ik 
hou meer van jou dan 

van mama!

Dat gaat wel  
weer over, Anne.  

Je zou haar moeten 
helpen als ze zich 

niet lekker voelt of 
hoofdpijn heeft.

Dat doe  
ik niet. Ik 
hou niet  
van haar.
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Begin december vierden Anne en Margot met 
een paar andere gevangenen Sinterklaas, 

Chanoeka en Kerstmis als een ‘feest’.
Ze zongen nederlandse liedjes en  
hadden een eigen soort ‘feest’.

Janny Brilleslijper 
vertelde later: ‘We  
hadden oud brood  

opgespaard en sneden 
dat in kleine stukjes, 
die we met uien en oude 

kool belegden.’

In Auschwitz, waar het kouder 
was dan in Bergen-Belsen, was 
Edith Frank zo zwak geworden 
dat ze op 6 januari 1945 van 
ziekte en uitputting stierf.

Midden januari werden Otto en Peter gescheiden. Het kamp werd 
geevacueerd; gevangenen die konden lopen, begonnen aan een 
lange mars. Otto probeerde Peter over te halen zich in de

                  ziekenbarak te verbergen.

Peter, ver-
stop je hier... 
Ga niet mee...

Ik ben  
jong. Ik haal 

het wel.

Toen de Russen Auschwitz naderden wilden de Duitsers het kamp evacueren en 
de bewijzen van hun misdaden vernietigen. Ze bliezen de gaskamers en crematoria 

op en transporteerden de gevangenen die nog konden werken naar elders.

Gevangenen die niet meer 
konden lopen, werden 

doodgeschoten.
Maar toen de Russen vlak voor de poort 
waren, sloegen de bewakers op de vlucht.

¨
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Sid Jacobson | Ernie Colón 
HEt lEvEn vAn AnnE FRAnk 
De grafische biografie

978-90-8886-359-2 | HC | 160 pagina’s | € 19,95

‘De combinatie van 
geschiedenis, memoires en 

rijk gedetailleerde tekeningen 
zorgen voor een sterk geheel, een 

mooi en belangrijk stripboek 
waarvan door jong en oud 

genoten zal worden.’ 

– publishers weekly

De Joodse tiener Anne Frank is de schrijfster van het meest gelezen 
dagboek uit de Tweede Wereldoorlog: Het Achterhuis. Het Amerikaanse 
auteursduo Sid Jacobson en Ernie Colón heeft, in samenwerking 
met deskundigen van de Anne Frank Stichting, deze geautoriseerde  
grafische biografie over haar leven geschreven en getekend.
Een – zowel in historisch als in verhalend opzicht – unieke uitgave.



Arleston | Martino
De wouDen van opaal | #11 
De vergeten mythe
978-90-8886-578-7
SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-579-4
HC | 48 pagina’s | € 18,95

Arleston | Floch
Ythaq | #6 - herdruk
pionnen in opstand
978-90-8886-616-6
SC | 52 pagina’s | € 8,95

Thom Roep | Piet Wijn
Douwe Dabbert | #19
Het schip van ijs
978-90-8886-584-8
SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-585-5
HC | 56 pagina’s | € 18,95

Michael Butterworth | 
Don Lawrence
trigië integraal| #1
De strijd om Trigië
978-90-8886-548-0
HC | 208 pagina’s | € 29,95
978-90-8886-618-0
LUXE  | 208 pagina’s | € 89,95

Arleston | Floch
Ythaq | #7 - herdruk
het teken van de Ythen
978-90-8886-617-3
SC | 48 pagina’s | € 8,95

Eric Heuvel
De ontDekking
978-90-8886-619-7
SC | 64 pagina’s | € 9,95

Kenny Rubenis
Dating For geekS | #11
the next generation
978-90-8886-582-4
SC | 48 pagina’s | € 8,95

Eric Heuvel
De zoektocht
978-90-8886-621-0
SC | 64 pagina’s | € 9,95

Eric Hercules | Gerben Valkema
elSje | #9 
Yolo
978-90-8886-606-7
SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-607-4
HC | 48 pagina’s | € 18,95

Gerard Leever
SuuS & SaS | #17 
wie is wie?
978-90-8886-587-9
SC | 48 pagina’s | € 8,95

Arleston | Floch
Ythaq | #3 - herdruk
het geluid van de sterren
978-90-8886-614-2
SC | 52 pagina’s | € 8,95

Ineke Mok | Eric Heuvel
quaco | luxe editie
Leven in slavernij
978-90-8886-554-1
LUXE | 80 pagina’s | € 49,95

Arleston | Mourier
trollen van troY | #24
een rots boven je hoofd
978-90-8886-569-5
SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-570-1
HC | 48 pagina’s | € 18,95

Arleston | Floch
Ythaq | #4 - herdruk
De schaduw van khengis
978-90-8886-615-9
SC | 52 pagina’s | € 8,95

Martin Lodewijk
agent 327 | #19 
De vlucht van vroeger - incl.
dossier ‘De nederlandse 
luchtmacht in woii’
978-90-8886-590-9
SC | 64 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-591-6
SC | 64 pagina’s | € 18,95

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen-
gesteld, echter aan de gegeven informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend. Prijswijzigingen voorbehouden.
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