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We moeten hier 
weg! Die vervloekte 

Stalkers zijn veel 
te talrijk.

Ik hou ze wel 
op afstand, 

Phoenix...

Maak je geen 
zorgen, Adam. 
We halen je 
hier vandaan.

Voor mij kan geen hulp 
meer baten. Maar ik 

moet je iets vertellen.

Lang geleden 
waren wij vrienden, 

bijna broers.

Broers?... Waar heb 
je het over?

Je kent het antwoord 
al… Je hebt het in je...

Jij bent net 
als ik, Phoenix.

Je bent 
een Simak.

W... Wat?
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Simak 1: Klopjacht op Solar Corona

De maan Hesperia. Phoenix, een begaafde agent die 
aan geheugenverlies lijd, is getuige van de moord 
op zijn partner. Zijn onderzoek leidt hem naar Solar 
Corona, de planeetstad van alle losbandigheid. 
Hij kruist er het spoor van Simaks, transhumans 
ontworpen voor prostitutie en schijnbaar uitge-
roeid. In het hart van dit gewelddadige en corrupte 
universum zal zijn dorst naar gerechtigheid Phoenix 
leiden naar sporen van zijn afkomst.

deel 1/2
Klopjacht op Solar Corona
24 april 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4112-9
softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4113-6
Auteurs: Frissen, Ponzio

Simak 
Nieuw tweeluik dat zich afspeelt in het 
universum van de Meta-baron!

Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour) en softcovereditie 
verschijnen gelijktijdig.

Nieuw tweeluik dat zich 
afspeelt in het universum 
van de Meta-baron!



Nu we weten dat dit ras van 
buitenaardsen onze planeet en 
de hele mensheid bedreigt!...

…gaan wij een long distance 
war voeren tegen de Mantas 

op een verre en onher-
bergzame planeet, geplaagd 

door hevige stormen…

…om zo een mogelijke, 
massieve invasie op 

aarde te voorkomen.

De Mantas… die buiten-
aardse entiteiten die 

de gevechtscapaciteiten 
van de mens compleet 
kunnen uitschakelen!

Daarom bestaat onze 
enige redding in het 

sturen van een leger 
van gevechtsrobot-
ten waarop zij geen 
psychische invloed 
kunnen uitoefenen.

En dus werden 
er drie soorten 

‘Holaws’ 
ontworpen…

Holaws: ‘Human Out 
the Loop Androids 

Warriors’.
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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
24 april 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4109-9
Auteurs: Bec, Campanella 
Ardisha

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

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 20 
maart.
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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 …
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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
24 april 2020
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4102-0
Auteurs: Chetville, Corbeyran, 
Gourdon

de meester- 
Chocolatier 

Nieuwe driedelige serie over  
een Brusselse chocolatier! 

nieuw
e 

Serie

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 20 
maart.

Nieuwe driedelige serie 
over een Brusselse 
chocolatier! 



Als je de 70 nadert en leeft op geleende tijd, 
besef je dat er geen jaar zo angstwekkend is 
als het jaar waarin je conventionele opleiding 
afloopt en je op jezelf aangewezen bent.

Toen ik op die januaridag 1922 Eton verliet, 
met mijn diploma op zak en geen idee waarheen 
ik zou gaan, was ik meer dan ooit op mezelf 
aangewezen. Mijn moeder was tijdens de vorige 
lente overleden en Adam Wilkinson wilde geen 
woord meer over mij horen.

Zonder enige financiële steun kon ik 
geen universitaire studies volgen.

Maar had ik nog wel zin om te studeren? 
Omdat ik niet wist wat ik wilde gaan 
doen, besloot ik graaf Ashwood te 
schrijven. Hij had me voorgesteld hem op 
te zoeken als het kriebelde om de wereld 
te gaan veroveren.

Ik hoopte vooral dat hij me onderdak zou geven 
tot ik wist wat ik wilde. Ik was tenslotte 
toch het bastaardkind van zijn overleden zoon? 
Of dat wilde ik toch graag geloven.

De ouwe sok stuurde me een 
aanbevelingsbrief met daarop 
een adres, dat van de British-
American Tobacco Co, en een naam, 
die van de directeur.
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Een leven 3: a chinese year

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 derde deel trekt 
Winston Smith naar Shanghai om zijn eerste job- 
ervaring op te doen...

deel 3/6
A Chinese year
24 april 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4110-5
Auteurs: Perrissin, Martinez

Een Leven 
biografie van een schrijver/journalist 

die doorheen de 20ste eeuw talrijke 

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



13 januari 1852.

Kort na de staatsgreep waarin Lodewijk-Napoleon Bonaparte de 
absolute macht greep, strijkt Aristide Rougon neer in Parijs, met 
de flair van een roofvogel die van verre de lucht van het slagveld 
ruikt.

Nadat hij zich als een dwaas had ingelaten 
met de republikeinen, zonder roem of voor-
deel, prees hij zich gelukkig dat hij heelhuids 
aan het strijdgewoel ontkomen was.

Woedend om zijn vergissing kwam 
hij aan, hij vloekte op de provincie en 
praatte over Parijs met wolfachtige 
begeerte!
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Zola-collectie 1: De buit

“Goud en genot”, zo vatte Émile Zola De Buit samen.
Het goud, dat is Aristide Saccard. Die hebzuchtige 
burgerman zonder scrupules wil Parijs laten bloeden 
en zich verlustigen op het geld dat door de aderen 
stroomt van de hoofdstad, die overhoop is gehaald 
door de werken van Haussmann. Zonder scrupules 
bedriegt, steelt, liegt en manipuleert hij… zelfs zijn 
naasten.

Het genot, dat is Renée, de tweede echtgenote 
van Saccard. Ze is de praal en de ijdelheid beu en 
probeert haar verveling te doorbreken door haar 
fortuin te verkwisten en taboes te schenden. Of is 
er misschien iets immoreler dan een hartstochtelijke 
relatie met de stiefzoon die je zelf hebt opgevoed?
Doorheen prachtige tekeningen bieden Éric Stalner 
en Cédric Simon ons een pregnante en moderne 
versie van het werk van Zola.

one-shot
De buit
24 april 2020
Hardcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-639-4069-6
Auteurs: Simon, Stalner

De buit 
oneshot van de hand van eric Stalner, 

naar de Roman van Emile Zola!

Eric Stalner verstript 
de 19de eeuwse roman 
van Emile Zola, die 
na al die jaren nog 
verbazingwekkend actueel 
blijkt te zijn.

Zola-collectie



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?
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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
24 april 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25 
ISBN: 978-94-6394-094-8
Auteurs: Ferry, Bruneau, Pel-
legrini

Daedalus  
en Icarus

Nieuwe collectie waarin de  
grote Griekse mythen verteld worden

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 20 
maart.

Promotie: bij 
voorbestelling het album 
Daedalus & Icarus gratis 
bij aankoop van De Ilias!



#2.2 mei ‘20 #3.2 juni ‘20

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
24 april 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4096-2
Auteurs: Ferry, Bruneau, 
Taranzano

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 20 
maart.

Promotie: bij 
voorbestelling het album 
Daedalus & Icarus gratis 
bij aankoop van De Ilias!
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Athamas, 
hartelijk 

gefeliciteerd!

Je had niemand 
knapper kunnen 
kiezen dan Ino, 
mijn koning!

Ze wordt 
een perfecte 
echtgenote!

Maar ook een 
nieuwe moeder 
voor je twee 

kinderen!

Bedankt, makker. 
Dat geloof ik 

ook!

Koninkrijk Boiotia.
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De wijsheid van Mythes 3: Iason en het gulden vlies

De kleine Iason is de enige overlevende van het 
bloedbad dat zijn oom, de smerige Pelias, aanricht. 
Iason is de rechtmatige troonsopvolger van Iolkos, 
en wordt door zijn moeder in veiligheid gebracht. 
Hij groeit op in een grot en geniet een opleiding 
bij de beste pedagoog van Griekenland: de centaur 
Cheiron onderwijst hem in de muziek, de krijgskunst 
en de geneeskunde… Wanneer hij volwassen is, 
krijgt Iason de waarheid te horen over zijn afkomst 

en verlaat hij zijn mentor om zijn lot in handen te 
nemen. Zijn listige oom lokt hem in de val en Iason 
wordt gedwongen een levensgevaarlijke missie uit 
te voeren: zich meester maken van het Gulden Vlies, 
een schat die onschatbaar is, en onbereikbaar… 

deel 1/3
Eerste wapenfeiten
24 april 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50 
ISBN: 978-94-6394-097-9
Auteurs: Ferry, Bruneau, Jubran

IASON
Nieuwe collectie waarin de grote 

Griekse mythen verteld worden

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 22 mei.



Dudik 
is heel 

beschaamd
…

Hoe 
bedoel 

je?

Onenna maakt de 
dieren en Dudik tot 
getuigen van haar 
eerste gevoelens.

Je bazelt 
maar wat, ik 

probeer gewoon 
te begrijpen wat 

hij doet.

Shht! 
Straks 

hoort hij 
ons nog!

De mond van Onenna 
zegt het ene, haar 
ogen het andere… 

Dudik wil het niet meer 
zien, het is echt heel 

beschamend!

HOU OP!

Wat 
is hij 
lomp!

Zwijg 
toch!

Die kweb-
belt maar 

door!

#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
24 april 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4105-1
Auteurs: Betbeder, Frichet, 
Gonzalbo

te verschijnen

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 20 
maart.



Tyresia, het Zuidelijke 
Rijk. Heiligdom van 
Dumée - 12e eeuw na het 
Schisma.

Waar zit ze? 
Waar is Vrouwe 

Naouel Lo Shadeï?

#2 #3 #1 maa ‘20

De kathedraal 
van de afgrond

Nieuwe epic fantasy-reeks door de scenarist 

van De Druïden en de tekenaar van Arawn

Twee werelden, gescheiden door een kloof. 
Twee grote rijken die het sinds mensenheugenis 
tegen elkaar opnemen. En drie dwazen 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
24 april 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4107-5
Auteurs: Istin, Grenier

te verschijnen
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w
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Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 20 
maart.



planning

24 april 2020

Simak 1
hardcover

Daedalus en Icarus
softcover

Simak 2
softcover

De Ilias 1
softcover

Een leven 3
hardcover

Androiden 6
softcover

Iason en het gulden vlies 1
hardcover

De buit
hardcover

De Meesterchocolatier 1
softcover

Broceliande 6
softcover

De kathedraal van de adgrond
softcover
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Athamas, 
hartelijk 

gefeliciteerd!

Je had niemand 
knapper kunnen 
kiezen dan Ino, 
mijn koning!

Ze wordt 
een perfecte 
echtgenote!

Maar ook een 
nieuwe moeder 
voor je twee 

kinderen!

Bedankt, makker. 
Dat geloof ik 

ook!

Koninkrijk Boiotia.
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De wijsheid van Mythes 3: Iason en het gulden vlies

De kleine Iason is de enige overlevende van het 
bloedbad dat zijn oom, de smerige Pelias, aanricht. 
Iason is de rechtmatige troonsopvolger van Iolkos, 
en wordt door zijn moeder in veiligheid gebracht. 
Hij groeit op in een grot en geniet een opleiding 
bij de beste pedagoog van Griekenland: de centaur 
Cheiron onderwijst hem in de muziek, de krijgskunst 
en de geneeskunde… Wanneer hij volwassen is, 
krijgt Iason de waarheid te horen over zijn afkomst 

en verlaat hij zijn mentor om zijn lot in handen te 
nemen. Zijn listige oom lokt hem in de val en Iason 
wordt gedwongen een levensgevaarlijke missie uit 
te voeren: zich meester maken van het Gulden Vlies, 
een schat die onschatbaar is, en onbereikbaar… 

deel 1/3
Eerste wapenfeiten
22 mei 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25 
ISBN: 978-94-6394-098-6
Auteurs: Ferry, Bruneau, Jubran

IASON
Nieuwe collectie waarin de grote 

Griekse mythen verteld worden

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 24 
april.

Deel 2 van Iason en het 
gulden vlies verschijnt in 
juni (HC) en juli (SC)
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Troizen, paleis van Pittheus.
Wat een eer je hier 
te mogen verwel-
komen, Herakles!

Ik ben zo blij jullie 
allemaal terug 
te zien, Pittheus!

Theseus! Kom je 
neef begroeten!

Theseus, dit is je neef 
Herakles! ’t Is een 

grote eer zo’n moedig 
man te ontmoeten!

Blij je te leren kennen, Theseus!

 Hallo, neef…

Ha, iets om de inwendige mens te ver-
sterken! Ik stierf bijna van de dorst!

En je kunt ons over je 
laatste wapenfeiten vertellen 

terwijl je je beker ledigt!

Laat me eerst het vel 
uitdoen van mijn beroemd-

ste tegenstander!
Hoe heb je hem 

verslagen?

Haha! Jij bent 
ongeduldig! 
Het was vele 

jaren geleden…

Ik was nog ’n jongeman, en 
mijn vader, Amphitryon, liet 

me de kuddes bewaken…
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De wijsheid van Mythes 4: theseus en de minotauros

In het koninkrijk van Troizen komt de jonge en 
dappere Theseus te weten dat hij niet alleen de 
zoon van Poseidon is, maar ook die van Aigeus, 
koning van Athene. Wanneer hij zijn aardse vader 
eindelijk ontmoet, ontdekt hij dat die het slachtoffer 
is van een schandalige chantage. Elke negen jaar 
eist Minos, koning van Kreta, een offer van Aigeus 
om de woede van Zeus af te wenden: zeven jonge 
jongens en zeven jonge vrouwen moeten als 

voedsel voor de Minotauros geworpen worden, 
midden in het labyrint. Theseus meldt zich als 
vrijwilliger om het beruchte beest te bevechten en 
zo een einde te maken aan het wrede ritueel. Zijn 
grootste uitdaging lonkt…

oneshot
22 mei 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50 
ISBN: 978-94-6394-099-3
Auteurs: Ferry, Bruneau, De 
Luca

Theseus 
en de minotauros

Nieuwe collectie waarin de grote Griekse mythen verteld worden

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 19 juni.
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de Ilias
Nieuwe collectie waarin de grote 

Griekse mythen verteld worden

Om een einde te maken aan de eindeloze gevechten 
besluiten Grieken en Trojanen elk hun respectie-
velijke kampioen af te vaardigen: Aiax en Hektor. 
Maar de twee helden zijn even sterk en slagen er 
niet in de ander klein te krijgen. De uitkomst van 
de Trojaanse oorlog blijft onzeker, en al helemaal 
als Achilleus blijft weigeren de wapens weer op te 

nemen… en ook de goden zijn nog niet klaar met 
hun persoonlijke disputen.

De wijsheid van Mythes 6: De Ilias 2: De oorlog van de goden

deel 2/3
De oorlog van de goden
22 mei 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4115-0
Auteurs: Ferry, Bruneau, 
Taranzano

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 19 juni.



#1 #3 mei ‘20#2 

Een leven met alexandra david-neel

Na de dood van Alexandra David Néel werd Marie-
Madeleine, die haar tien jaar lang bijstond en 
ondersteunde, geconfronteerd met een gebrek aan 
middelen. Ze had de middelen nodig om de laatste 
wil van de ontdekkingsreiziger te respecteren: om 
haar as en die van haar geadopteerde zoon, de 
lama Yongden, in de Ganges te verstrooien. Om 
Alexandra deze laatste reis aan te bieden, gaat 

Marie-Madeleine in de publicatie van de corres-
pondentie van de eerste vrouwelijke lama. Het is 
voor haar een gelegenheid om veel ontroerende 
en ongepubliceerde anekdotes op te rakelen over 
Alexandra David-Néel.

deel 3/4

22 mei 2020
Hardcover, 96 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-639-4119-8
Auteurs: Campoy, Blanchot

een leven met 
Alexandra David-Neel 

intrigerende biografie van een al 

even integrerende vrouw!



#3 dec ‘13 #4 nov ‘15 #5 dec ‘17 #6 apr ‘18 #7 juni ‘19 #8 feb ‘20 #9 mei ‘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 9: Het Pact van de Eeuweling

DeeL 9
Het Pact van de Eeuweling
22 mei 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4120-4
Auteurs: Bec, Bufi

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



#6 juni ‘13 #7 feb ‘15 #8 juni ‘16 #9 juni ‘17 #10 dec ‘17 #11 sept ‘19 #12 mei ‘20

1927: De Robot van Metropolis

Vorige delen

deel 12
1927
22 mei 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4140-2
Auteurs: Pécau, Andronik, 
Mavric

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

het jaar’, ditmaal over de robot uit de 

beroemde stille film van Fritz Lang.

Als de Metropolis-robot beroemd is, wie kent dan 
het verhaal van degene die hem tot leven bracht 
op het scherm? Naast een portret van Brigitte Helm 
gaat dit album over wat het belangrijkste symbool 
van de film van Fritz Lang is geworden.
1925 begint het schieten van Métropolis. De cast 
selecteerde een aantal mensen zonder ervaring 
met cinema, zoals de 19-jarige Brigitte Helm, en 

de eisen van de regisseur maakten het een zware 
beproeving voor de acteurs. Maar vooral vanwege 
de tijd en de context waarin de film werd opge-
nomen, luidde deze film de komst in van de totali-
taire regimes die Europa en de wereld een paar jaar 
later zouden teisteren.



#2 juni ‘16 #4 maa ‘17 #5 feb ‘18 #7 mei ‘20#6 okt ‘19#1 juni ‘16 #3 dec ‘16

Frontlinies 7: Kokoda Track Campagne

Australië heeft slecht enkele honderd man die amper hun 
tienerjaren ontgroeid zijn, tegenover de massale aanval 
van Japan op Nieuw-Guinea. Ze worden chocoladesoldaten 
genoemd. 

Frontlinies

deel 7/10
Kokoda Track Campagne
22 mei 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4121-1
Auteurs: Pécau, Bane, Thorn

eerder verschenen

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 19 juni.



Chimere(s) 1887 5: Vriend Oscar

Parijs, 1887. Chimère, de jongste pensionaire van 
de Purperen Parel, onthult eindelijk haar afkomst 
aan de andere meisjes in het chicste bordeel van 
Parijs …
Ze is vast van plan om haar afkomst te gebruiken om 
de carrièreladder in de seksclub te bestormen, zeker 
omdat ze over een bijzondere troef beschikt: een 
foto van haarzelf in het gezelschap van Ferdinand 

de Lesseps, die de reputatie van het etablissement 
voorgoed dreigt te bezoedelen …

deel 5/6
Vriend Oscar
22 mei 2020
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4123-5
Auteurs: Pelinq, Vincent

Chimere(s) 1887 
Voorlaatste deel van deze mooie serie over 

het Parijs aan het eind van de 19de eeuw

#5 mei ‘20 #6 #4 mei ‘16#3 maa ‘15#2 okt ‘12#1 okt ‘12
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deel 22
De Hoeder van de wortels
22 mei 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4124-2
Auteurs: Jarry, Maconi

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 19 juni.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

Elfen 22: De Hoeder van de wortels

Beloënn is een prikkelbare meester van de wortels 
die angstvallig waakt over de oude bomen. Hij leeft 
als kluizenaar tot Laëdyss, een jonge jaagster, hem 
op een dag om hulp komt vragen. Haar clan is uitge-
moord en overal in de landen van Arran worden de 
boswezens gek en vallen ze Boselfen aan… 

De oorsprong van het kwaad lijkt diep in het woud 
van Duhann geworteld, in het heiligdom van 
koningin Ora, hoedster van het groene krystal…

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 



#3 #2 #1 mei ‘20

nieuw
e 

serie

Tyrom, een oude kluizenaar, raakt tegen wil en 
dank gehecht aan Shannon, een schalks meisje uit 
Castlelek. Koning Gerald heeft zijn zinnen gezet op 
die onafhankelijke stad om zo zijn koninkrijk uit te 
breiden. Wanneer een huurling Shannon bedreigt, 
komt Tyrom tussenbeide. Een tel later ligt het 
rokende lijk van de huurling aan zijn voeten. Hij 

begrijpt niet wat er is gebeurd. Is hij een magiër? Zo 
ja, waarom is hij zijn geheugen dan kwijt?

Magiers 1: Aldoran

deel 1
Aldoran
22 mei 2020
Hardcover, 52 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4130-3
Auteurs: Istin, Duarte

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 19 juni.

Nieuwe serie in de Wereld 
van Arran!

Magiers
Nieuwe serie in de Wereld van Arran!



 mei ‘20

een hart voor elkaar: Het verhaal van de belgische sociale zekerheid

Mijn naam is Louise. Ik ga jullie het verhaal vertellen van mijn 
hart, dat bij mijn geboorte geopereerd moest worden. En ook 
het verhaal van een hart dat we allemaal al 75 jaar delen…
Dat hart dat wij met elkaar delen, elke dag van ons leven, 
is de sociale zekerheid. Een beschermingssysteem bedacht 
door een kleine groep die in het geheim samenkwam tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. In december 1944 slaagde dit clan-
destiene comité erin het Belgische parlement het “Sociaal 

Pact” te laten goedkeuren, waaruit de sociale zekerheid is 
ontstaan. Het doel was ons beschermen in geval van ziekte, 
werkloosheid of ongevallen. Om voor eens en voor altijd 
komaf te maken met ellende en onrechtvaardigheid.
Dit is het verhaal van mijn hart en van de sociale zekerheid. 
Het is mijn verhaal en het uwe. Het is het resultaat van een 
lange strijd voor solidariteit, rechtvaardigheid en dagen vol 
geluk.

oneshot

22 mei 2020
Hardcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-639-4144-0
Auteurs: Harald

een hart voor elkaar 
Het verhaal van de belgische sociale zekerheid



planning

22 mei 2020

Iason en het gulden vlies 1
softcover

Chimere(s) 1887 5
hardcover

Frontlinies 7
hardcover

Carthago 9
softcover

Een hart voor elkaar
hardcover

Theseus en de minotauros
hardcover

De Ilias 2
hardcover

Elfen 22
hardcover

Alexandra David-Neel 3
hardcover

Magiërs 1
hardcover

Man van het jaar 12
hardcover
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Frontlinies 7: Kokoda Track Campagne

Australië heeft slecht enkele honderd man die amper hun 
tienerjaren ontgroeid zijn, tegenover de massale aanval 
van Japan op Nieuw-Guinea. Ze worden chocoladesoldaten 
genoemd. 

Frontlinies

deel 7/10
Kokoda Track Campagne
19 juni2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4122-8
Auteurs: Pécau, Bane, Thorn

eerder verschenen

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 22 mei.



Troizen, paleis van Pittheus.
Wat een eer je hier 
te mogen verwel-
komen, Herakles!

Ik ben zo blij jullie 
allemaal terug 
te zien, Pittheus!

Theseus! Kom je 
neef begroeten!

Theseus, dit is je neef 
Herakles! ’t Is een 

grote eer zo’n moedig 
man te ontmoeten!

Blij je te leren kennen, Theseus!

 Hallo, neef…

Ha, iets om de inwendige mens te ver-
sterken! Ik stierf bijna van de dorst!

En je kunt ons over je 
laatste wapenfeiten vertellen 

terwijl je je beker ledigt!

Laat me eerst het vel 
uitdoen van mijn beroemd-

ste tegenstander!
Hoe heb je hem 

verslagen?

Haha! Jij bent 
ongeduldig! 
Het was vele 

jaren geleden…

Ik was nog ’n jongeman, en 
mijn vader, Amphitryon, liet 

me de kuddes bewaken…

- 3 -
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De wijsheid van Mythes 4: theseus en de minotauros

In het koninkrijk van Troizen komt de jonge en 
dappere Theseus te weten dat hij niet alleen de 
zoon van Poseidon is, maar ook die van Aigeus, 
koning van Athene. Wanneer hij zijn aardse vader 
eindelijk ontmoet, ontdekt hij dat die het slachtoffer 
is van een schandalige chantage. Elke negen jaar 
eist Minos, koning van Kreta, een offer van Aigeus 
om de woede van Zeus af te wenden: zeven jonge 
jongens en zeven jonge vrouwen moeten als 

voedsel voor de Minotauros geworpen worden, 
midden in het labyrint. Theseus meldt zich als 
vrijwilliger om het beruchte beest te bevechten en 
zo een einde te maken aan het wrede ritueel. Zijn 
grootste uitdaging lonkt…

oneshot
19 juni 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25 
ISBN: 978-94-6394-100-6
Auteurs: Ferry, Bruneau, De 
Luca

Theseus 
en de minotauros

Nieuwe collectie waarin de grote 
Griekse mythen verteld worden

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 22 mei.
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de Ilias
Nieuwe collectie waarin de grote 

Griekse mythen verteld worden

Om een einde te maken aan de eindeloze gevechten 
besluiten Grieken en Trojanen elk hun respectie-
velijke kampioen af te vaardigen: Aiax en Hektor. 
Maar de twee helden zijn even sterk en slagen er 
niet in de ander klein te krijgen. De uitkomst van 
de Trojaanse oorlog blijft onzeker, en al helemaal 
als Achilleus blijft weigeren de wapens weer op te 

nemen… en ook de goden zijn nog niet klaar met 
hun persoonlijke disputen.

De wijsheid van Mythes 6: De Ilias 2: De oorlog van de goden

deel 2/3
De oorlog van de goden
19 juni 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4116-7
Auteurs: Ferry, Bruneau, 
Taranzano

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 22 mei.
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De wijsheid van Mythes 3: Iason en het gulden vlies

De Argo, het schip van Iason en zijn gezellen, is 
twee jaar geleden voltooid. Met de zegen van 
Athena vaart het nu over zee naar Kolchis en het 
doel van hun queeste: het magische Gulden Vlies. 
Koning Aietes laat het vlies in het woud van Ares 
bewaken door een machtige draak. Het orakel, dat 
voorspelde dat de Argonauten in hun missie zouden 
slagen, zei helaas ook dat drie gezellen van Iason 
de dood zouden vinden tijdens de reis, en dat een 

vierde te voet zou terugkeren. Oorlogszuchtige 
reuzen, betoverende nimfen, een psychotische 
monarch... Iason en de Argonauten mogen dan wel 
moedig zijn, hun beproevingen beginnen nog maar 
pas…

deel 2/3
De reis van de Argo
19 juni 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50 
ISBN: 978-94-6394-117-4
Auteurs: Ferry, Bruneau, Jubran

IASON
collectie waarin de grote Griekse 

mythen verteld worden

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 3 juli.
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deel 22
De Hoeder van de wortels
19 juni 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4125-9
Auteurs: Jarry, Maconi

Elfen 22: De Hoeder van de wortels

Beloënn is een prikkelbare meester van de wortels 
die angstvallig waakt over de oude bomen. Hij leeft 
als kluizenaar tot Laëdyss, een jonge jaagster, hem 
op een dag om hulp komt vragen. Haar clan is uitge-
moord en overal in de landen van Arran worden de 
boswezens gek en vallen ze Boselfen aan… 

De oorsprong van het kwaad lijkt diep in het woud 
van Duhann geworteld, in het heiligdom van 
koningin Ora, hoedster van het groene krystal…

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 22 mei.



#3 #2 #1 mei ‘20

nieuw
e 

serie

Tyrom, een oude kluizenaar, raakt tegen wil en 
dank gehecht aan Shannon, een schalks meisje uit 
Castlelek. Koning Gerald heeft zijn zinnen gezet op 
die onafhankelijke stad om zo zijn koninkrijk uit te 
breiden. Wanneer een huurling Shannon bedreigt, 
komt Tyrom tussenbeide. Een tel later ligt het 
rokende lijk van de huurling aan zijn voeten. Hij 

begrijpt niet wat er is gebeurd. Is hij een magiër? Zo 
ja, waarom is hij zijn geheugen dan kwijt?

Magiers 1: Aldoran

deel 1
Aldoran
19 juni 2020
Softcover, 52 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4131-0
Auteurs: Istin, Duarte

Magiers
Nieuwe serie in de Wereld van Arran!

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 22 mei.



#6 aug ‘18 #7 nov ‘18 #8 mei ‘19 #9 aug ‘19 #10 nov ‘19 #11 feb ‘20 #12 juni ‘20

Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 

deel 12
Kardum van de Talion
19 juni 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4126-6
Auteurs: Jarry, Créty

Dwergen 12: Kardum van de Talion

Kardum is de zoon van een glasblazer. Hij ziet zo’n 
middelmatig, moeizaam en glansloos leven als 
handwerker niet zitten. Na een lange en bloedige 
weg naar de top wordt hij een van de machtigste 
koopmannen van zijn volk.
Zijn handel: wapens.

Hij levert aan al wie de juiste prijs kan betalen, van 
welk ras die ook is of wat zijn bedoelingen ook zijn…

Vorige delen

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 3 juli.



#3 mei ‘19 #4 nov ‘19 #5 feb ‘20 #6 juni ‘20#2 nov ‘18#1 nov ‘18

De Boselfen van het eiland van Céliandes houden de 
zoon van een machtige goblinkrijgsheer gevangen. 
Die krijgsheer doet een beroep op Ayraak en zes van 
zijn moedige gezellen om de gijzelaar te bevrijden. 
De orks beseffen niet dat ze de hel zullen moeten 
doorkruisen om deze missie tot een goed einde te 
brengen en ooit hun geld te ontvangen…

Orks & Goblins 6: Ayraak

deel 6
Ayraak
19 juni 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4128-0
Auteurs: Jarry, Hervas Milan

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-reeks  

in de wereld van Arran!

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 3 juli.
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Orakel 10: de onttroonde

Na zijn zoveelste poging tot vadermoord moet 
Apollo voor het Godentribunaal verschijnen. Zeus 
haalt Homeros naar de Olympus om te getuigen 
over de feiten waaraan zijn zoon zich schuldig 
heeft gemaakt. Het orakel heeft zijn zienersgave 
echter zo goed als verloren. Hij krijgt nog nauwe-
lijks zicht op het verleden en heeft geen toegang 
tot de toekomst. Sinds de dood van Cydippe is hij 

een rondzwervende, kwetsbare ouderling. Zeus 
geeft hem zijn gave terug en Homeros gaat vanuit 
het heden in het verleden steeds verder terug in het 
verleden van Apollo. Langzaam maar zeker kom hij 
dichter bij de waarheid …

Orakel
slot van deze conceptserie rond 

de griekse mythologie!

deel 10/10
De onttroonde 
19 juni 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4133-4
Auteurs: Cordurié, Vukic

Reeds verschenen

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 3 juli.



#12 jan ‘18 #13 dec ‘18 #14 juni ‘20#10 feb ‘15#8 dec ‘12 #11 dec ‘16#9 dec ‘13

de onthoofde 
arenden 
Deze bundeling bevat deel 27 en 28 van deze  middeleeuwse avonturenreeks.

Zomer 1270…
De jonge Sigwald van Crozenc ging bij de Tempeliers 
om met de koning in het Heilig Land te gaan 
vechten. Hij heeft zijn geloften nog niet afgelegd. 
Zijn moeder overtuigde hem ervan een jaar aan de 
zijde van de priester-ridders door te brengen in de 
hoop dat hij door de walgelijke oorlog voorgoed 
het idee zou opgeven bij de orde te gaan. Sigwald 

heeft het inderdaad moeilijk zoveel bloedbaden te 
aanvaarden in naam van god en de koning! 
Op het domein van Crozenc zijn de gevolgen van 
deze verre oorlog vreselijk: boodschappers van de 
koning eisen 10 000 zilverlingen van Hugo om de 
kruistocht te financieren en dreigen de landerijen in 
beslag te nemen…

de onthoofde arenden: bundeling 14

bundel 14

19 juni 2020
Hardcover, 96 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4137-2
Auteurs: Pierret

vorige delen



#2 feb ‘19 #3 juni ‘20#1 nov ‘19

Medici’s 3: Guilio, van goud tot kruis

Een gewelddadig en gepassioneerd fresco, dat 
kunstgeschiedenis, oorlog, vriendschappen, 
liefde en verraad met elkaar vermengt. Vergeet 
de geschiedenisboeken, luister naar de stem van 
Florence, herbeleef het epos van degenen die het 
hebben geschreven... de Medici saga.
Peter van de Medici, die over Florence regeert, ziet 
het gevaar van de monnik Savonarola niet, een 
visionair voor sommigen, een gek voor anderen, hij 

probeert de Medici uit Toscane te verdrijven. Vanuit 
Rome willen de Borgias de controle over de Kerk, 
maar ze zijn niet de enige scheidsrechters in dit 
conflict... De meest levendige geest van deze eeuw 
lijkt vastbesloten om deel te nemen aan het lot van 
zijn land: Nicolas Machiavelli.

deel 3/5
Guilio, van goud tot kruis
19 juni 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4142-6
Auteurs: Peru, Leoni, Negrin

Medici’s 
Historisch epos over de beruchte familie!

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 3 juli.



Luchtmachtbasis van Ringway, 
Manchester, Engeland

Trainingskamp van de SOE*

1943

*Special Operations Executive (Britse geheime organisatie met als doel het verzet te steunen)

- 3 -
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Darnand, de franse beul 3/3

Wie was Joseph Darnand? Een oorlogsheld of een 
meedogenloze beul?
Met deze triptiek verkennen Fabien Bedouel en 
Patrice Perna, in een zeer onderhoudend en goed 
gedocumenteerd fictieverhaal, de duistere krochten 
van de menselijke ziel. Of hoe Joseph Darnand, 
soldaat tijdens de Groote Oorlog, tevens de meest 
gedecoreerde soldaat van heel Frankrijk, uitgroeide 

tot één van de meest overtuigde collaborateurs 
van het Vichy-regime in 1940, één van de meest 
sinistere figuren uit de Franse geschiedenis van de 
XXste eeuw.

Darnand
de franse beul

deel 3/3

19 juni 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4114-3
Auteurs: Bedouel, Perna
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De vier van 
baker street 

Het leven van de partizanen van Baker 

street neemt een onverwachte wending 

na de dood van Sherlock Holmes!

1894. De ultieme confrontatie komt dichterbij… Na 
drie jaar geheime oorlog tegen de vroegere hand-
langers van Moriarty, is voor Sherlock Holmes het 
moment aangebroken om uit de schaduw te treden 
en weer naar Baker Street te trekken… Maar eerst 
moet hij de laatste en gevaarlijkste luitenant van 
de overleden professor schaakmat zetten: kolonel 
Moran, scherpschutter en killer met stalen zenuwen.
De jacht is geopend – maar wie is de jager en wie 
is de prooi? Terwijl Holmes zijn pionnen verplaatst, 

laat Moran zijn honden los – een troep moordenaars, 
geleid door de sinistere Deadeye… maar de dodelijke 
val sluit zich rond de partizanen van Baker Street!
Billy, Charlie en Black Tom (en natuurlijk ook de kat, 
Watson!), de trouwe assistenten en gezellen van de 
grote detective, staan op de eerste rij als de dode-
lijke strijd het einde nadert…
Voor de Vier van Baker Street is de laatste slag een 
kwestie van leven en dood…

De vier van baker street 7: De zaak-Moran

Deel 7
De zaak-Moran
19 juni 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4135-8
Auteurs: Djian, Legrand, Etien

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 3 juli.

reeds verschenen
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De dag waarop ze niet naar Compostella ging

Antoine en Clementien zijn op de wandel in de 
Pyreneeën.
‘Nemen we een GR?’ vraagt Clementien.
‘Neen, liever een GP, een geitenpad’ antwoordt 
Antoine.
Want een uitgestippelde weg volgen, het verkennen 
van platgetreden paden, betekent je overgeven aan 
de greep van de Miezers die ons verwijderen van 

het rechte pad, dat pad dat eigen is aan ons, enig 
en uniek.

Tijdens deze lange, niet vooraf geplande, tocht 
geeft Antoine Clementien de laatste sleutel in 
handen, de sleutel die de poort wagenwijd opent 
naar de rest van haar leven…

deel 3
...ze niet naar Compostella ging
19 juni 2018
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4132-7
Auteurs: Beka, Marko, Cosson

de dag waarop... 
feelgood-serie over een vrouw  
die op zoek gaat naar zichzelf.
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Frontlinies 7
softcover

Medici’s 3
hardcover

De onthoofde arenden 14 
hardcover bundeling

Orks & Goblins 6
hardcover

De Ilias 2
softcover

De dag waarop... 3
hardcover

Elfen 22 
softcover

Magiërs 1
softcover

Darnand 3
hardcover

Dwergen 12 
hardcover

Theseus en de Minotauros 
Softcover

De vier van Baker street 7 
hardcover

Orakel 10
hardcover

Iason en het gulden vlies 2
hardcover



ISBN Titel

9789088106248 Complot - D01 De Ondergang Van De Tempeli

9789088106798 Complot - D02 De Krach Van 1929

9789088107177 Complot - D03 De Slag Om Hamburger Hill

9789088107665 Complot - D04 Het Drama Van De Titanic

9789088103933 Deep - D01 Alfa Predatoren

9789088105029 Deep - D02 Massa-Extinctie

9789088106293 Deep - D03 Het Mobiuskluwen

9789088107634 Deepwater Prison - D01 Constellation

9789088107641 Deepwater Prison - D02 Het Blok

9789088108068 Deepwater Prison - D03 De Vlucht

9789088104350 Dierenriem - D01 De Uitdaging Van De Ram

9789088104008 Dierenriem - D02 Het Geheim Van De Stier

9789088104015 Dierenriem - D03 Het Keuze Van De Tweeli

9789088104022 Dierenriem - D04 De Erfenis Van De Kreef

9789088104091 Dierenriem - D05 Het Deel Van De Leeuw

9789088104107 Dierenriem - D06 De Marteling Van De Maa

9789088104114 Dierenriem - D07 Het Oordeel Van De Weeg

9789088104121 Dierenriem - D08 De Techniek Van De Ho

9789088104138 Dierenriem - D09 De Reis Van De Booghu

9789088104145 Dierenriem - D10 De Kracht Van De Steenb

9789088104152 Dierenriem - D11 De Vloek Van De Waterma

9789088104169 Dierenriem - D12 De Ervaring Van De Viss

9789088104176 Dierenriem - D13 Het Plan Van De Slangen

9789088102127 Drie Wensen - D01 De Geest In De Lamp

9789088103353 Drie Wensen - D02 De Stad Met Duizend

9789088109355 Drie Wensen - D03 Het Graf Van Salomon

9789088102851 Dwarf - D01 Wyrimir

9789088103476 Dwarf - D02 Razoark

9789088105067 Dwarf - D03 Tach’nemlig

9789088106811 Dwarf - D04 Era Drakka

9789088101526 Glazen Degens - D01 Yama

9789088102424 Glazen Degens - D02 Llango

9789088104572 Glazen Degens - D03 Tigran

9789088106200 Glazen Degens - D04 Dolmon

9789088104480 Goud Der Dwazen - D01 De Expeditie

9789088105425 Goud Der Dwazen - D02 Te Vuur En Te Zwaar

9789088108259 Goud Der Dwazen - D03 De Zege Of De Dood

9789088105098 Goud Onder De Sneeuw - D01 Klondike

9789088106378 Goud Onder De Sneeuw - D02 Mersh

9789088104473 Hercules - D01 Het Bloed Van Nemeos

9789088105357 Hercules - D02 Kerkers Van Herne

9789463940108 Hercules - D03 De Verdediging Van Erimanthus

9782356482839 Horacio Van Alba - D01 De Republiek Van D

9789088105050 Horacio Van Alba - D02 De Soldatenkoning

9789088109522 Horacio Van Alba Hc - D03 Memoires Van Een Vesuvia

9789088107399 Horla - Horla

9789088103827 Inlandsis - D01 Twee Arm Twee Been

9789088104664 Inlandsis - D02 Broer Van Mijn Hart, Zus

9789088105722 Inlandsis - D03 De Nalatenhap Van De

9789088100413 Korrigans - D01 De Kinderen Van De Nacht

9789088100420 Korrigans - D02 Krijgers Van Het Duistern

9789088100161 Korrigans - D03 Het Volk Van Dana

9789088100437 Korrigans - D04 De Heer Van De Chaos

9789088104534 Neanderthaler - D01 Het Jachtkristal

9789088105531 Neanderthaler - D02 De Levensdrank

9789088106804 Neanderthaler - D03 De Meuteleider

9789088108907 Red Skin - D02 Jacky

9789088100130 Roos En Het Kruis - D01 De Broederhap

9789088100383 Roos En Het Kruis - D02 Magister Dagelius

9789088101359 Roos En Het Kruis - D03 De Loge Van Wenen

9789088103087 Roos En Het Kruis - D04 De Kroon Van Prui

9789088104589 Roos En Het Kruis - D05 Het Geheime Genoo

9789088102059 Sektor - D01 De Bijen

9789088103308 Sektor - D02 Verzet

9789088103919 Sektor - D03 Contact

9789088105708 Sektor - D04 Doortocht

9789088104619 Strijd Om Het Vuur - D01 In De Nacht Der

9789088105548 Strijd Om Het Vuur - D02 Op De Oever Van

9789088106774 Strijd Om Het Vuur - D03 Door De Watergeb

9789088103483 Troje - D01 Het Volk Van De Zee

9789088104701 Troje - D02 Het Geheim Van Talos

9789088105951 Troje - D03 De Mysteries Van Samothrace

9789463940221 Troje - D04 De Poorten Van De Tartaros

9789088102394 Uchronie(S) Epiloog - Repliek

9789088109706 Uchronie(S) Hc - D02 Epiloog

9789088109690 Uchronie(S) Hc: New Delhi - D03

9789088103957 Uchronie(S) New Beijing - D01

9789088105487 Uchronie(S) New Beijing - D02

9789088106569 Uchronie(S) New Beijing- D03

9789088105500 Uchronie(S) New Delhi - D02

9789088104060 Uchronie(S) New Delhi- D01

9789088100628 Uchronie(S) New Harlem - D01

9789088104053 Uchronie(S) New Moscow - D1

9789088105494 Uchronie(S) New Moscow- D02

9789088109409 Uchronie(S): New Moscow Hc - D03

9789088104220 Vel D Hiv - D01 Vel D Hiv

9789088101564 Vinkenbrood - D01 Eerste Periode

9789088102486 Vinkenbrood - D02 Tweede Periode

9789088104756 Vito - D01 De Andere Kant

9789088105715 Vito - D02 De Trimangre

9789088106835 Vito - D03 De Grote Jacht

9789088103650 Zakje Knikkers - D01 Deel 1

9789088104787 Zakje Knikkers - D02 Deel 2

9789088106385 Zakje Knikkers - D03 Deel 3

9782356481016 Ze Waren Met Tien - D01 Oktober 1812

9782356481115 Ze Waren Met Tien - D02 Novgora

9782356482365 Ze Waren Met Tien - D03 Parijs 1820

9782356482570 Ze Waren Met Tien - D04 Rue Saint Honore

9789088104800 Ze Waren Met Tien - D05 Omerta

9789088105210 Ze Waren Met Tien - D06 De Oude Keizer

de daedalus 100
laatste kans!

De 100 albums op onderstaande lijst worden op 1 juli geschrapt uit 
de Daedalus-catalogus, om plaats te maken in ons magazijn voor onze 
toekomstige uitgaven. 
Bij wijze van laatste kans kunnen deze albums vanaf nu tot 30 juni 
besteld worden* met een korting van 33%! Daarna worden ze onher-
roepelijk vernietigd.

* zolang de voorraad strekt


