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TOT DE LAATSTE
Het tijdperk van de cowboys loopt op zijn einde. 
Binnenkort voeren treinen de koeien naar de 
slachthuizen van Chicago. In het gezelschap van 
Bennett, een simpele jongen van twintig jaar,  
heeft Russell beslist om zijn sporen op te bergen 
om landbouwer te worden in Montana. Onderweg 
houden ze halt in Sundance. ’s Ochtends vroeg 
wordt Bennett dood aangetroffen. De burgemeester 
denkt liever aan een ongeluk dan aan de mogelijk-
heid dat er zich een moordenaar onder zijn mede-
burgers bevindt. Hij stuurt Russell weg uit zijn  
stad. Maar de oude cowboy komt terug aan het 
hoofd van een bende outlaws om de waarheid  
over Bennetts dood op te eisen. 

In april verschijnt de softcovereditie met 
andere coverillustratie.

AUTEURS GaStIne & FélIx
HARDCOVER 72 pagina’s    
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085526308

In het populaire western- 
genre is dit complete verhaal 
een eenzame topper!
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NA DE HEL
1. De tuin van alice
De amerikaanse Burgeroorlog is voorbij. Drie 
voormalige geconfedereerden keren terug naar  
de verwoeste gebieden van het uitgeputte Zuiden. 
Hun pad kruist dat van twee jonge meisjes: Dorothy, 
die de plundering van haar boerderij als een tornado 
beleefde, en alice, die blijkbaar beschutting zocht 
aan de andere kant van de spiegel om te vergeten. 
Ze bevinden zich allen in een wereld die ze niet meer 
herkennen. Deze vijf gekwetste zielen zoeken een 
doel om met de realiteit om te gaan en proberen 
hun menselijkheid terug te vinden te midden de 
door de broederoorlog achter gelaten ruïnes.

AUTEURS MeDDOuR & MaRIe
HARDCOVER 56 pagina’s 
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085526407

Verrassende start van een tweeluik met Dorothy uit 
The Wizard of Oz en Alice uit Alice in Wonderland 

in een compleet andere setting.
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MENEER JULES
One-SHOt
Iedereen in de wijk kent de stuurse meneer Jules. 
Weinigen weten dat hij zijn oude beroep nog steeds 
uitvoert. en dat is nauw verbonden met het oudste 
beroep ter wereld… Op het moment dat nieuwe 
straatmadeliefjes uit afrika en Oost-europa dagelijks 
worden aangevoerd, woont hij samen met Solange 
en Brigitte, twee oudere prostituées. Op een nacht 
ligt het toegetakelde lichaam van het zwarte meisje 
tina in de moestuin. Door haar te helpen, trekt hij 
de aandacht van een prostitutienetwerk dat een 
compleet ander idee heeft van het beroep dat hijzelf 
uitvoert. 

Extra dik album door de tekenaar van het 
tweeluik De Adoptie.

AUTEURS MOnIn & DuCOuDRay
HARDCOVER 88 pagina’s 
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085526360
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HET KERKHOF DER ONSCHULDIGEN
3.  Het Grote Mysterie van Gene Zijde
Oriane keert de macht van de steen, waarvan ze de oncontroleerbare effecten vreest, de rug 
toe. In haar kerker staat ze tegenover de verachtelijkste verdenkingen van hekserij. Want 
onder het volk van het kerkhof der Onschuldigen lijken de door de Heilige Kluizenaarster  
als bij wonder genezen mensen door een vervloeking getroffen te zijn. Ze verdwijnen een na 
een in gruwelijke omstandigheden. Orianes enige hoop ligt in handen van Jonas. Hij infil-
treerde in de Heilige liga om van binnenuit strijd te leveren tegen de pausgezinden.

Laatste deel van de komisch-historische 
reeks vol fantasy.

AUTEURS FOuRqueMIn & CHaRlOt
HARDCOVER 56 pagina’s    
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085526377
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SOFTCOVERS MAART 2020

AUTEURS WIlMS & RayMaKeRS
DEEL 18 • SOFTCOVER 48 pagina’s  
PRIJS E 8,95   ISBN 9789085526247

AUTEURS BROeCKx & De WInteR
DEEL 7 • SOFTCOVER 40 pagina’s 
PRIJS E 8,95   ISBN 9789085525776


