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Onderweg naar Kolchis, 
twee jaar later.
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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
3 juli 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25 
ISBN: 978-94-6394-118-1
Auteurs: Ferry, Bruneau, Jubran

IASON
collectie waarin de grote Griekse 

mythen verteld worden

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 19 juni.
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Toen ik vroeg wie hij was, antwoordden 
meerdere mensen ‘Homeros’. Ze waren 

zelfs verbaasd dat ik dat niet wist.

Die grijsaard?
Hij is het, Menestas! 

Ik wist zeker dat ik 
hem had herkend!

We hebben hem 
in Pylos gezien. 
De massa legde 

offerandes 
aan zijn voeten. 

Iedereen 
aanhoorde hem 
als kwamen zijn 

verzen uit de 
mond van Apollo 

in hoogsteigen 
persoon.

Zijn vertellerstalent 
staat buiten kijf. Hij 
is de perfecte gast 

voor je banket.

Onvoorstelbaar dat 
er achter zo’n wrak een 

aiodos schuilgaat …

Homeros 
dus …

Volg me, mijn bedienden 
zullen een bad voor je 
klaarmaken. Je krijgt 

ook een maaltijd en een 
onderkomen voor de nacht.

In ruil 
daarvoor hoef 
je alleen maar 

voor mijn 
genodigden 

te zingen.

Helaas, ik ben slechts een 
leeg omhulsel, Messeniaan. 
Mijn hart noch mijn geest 
is in staat om mijn kunst 

tot leven te brengen.
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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 
3 juli 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4134-1
Auteurs: Cordurié, Vukic

Reeds verschenen
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Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 19 juni.



En ik, Florence, gaf 
me van ganser harte 
aan zijn omarming 
over.

Florence, Toscane, 1492 Bij het overlijden van mijn vorige heerser ging de onzicht-
bare troon van de republiek voor de vierde keer op rij naar 
een de’ Medici.

Zijn voorzaten hadden me 
immers tot een van de meest 
bewonderde steden van Italië 
gemaakt.

Maar van zijn voorouders had 
Piero alleen de wereldwijd 
bekende naam geërfd.

De kracht, de wil, de heldere blik op 
de toekomst… al die eigenschappen 
waardoor zijn voorgangers zulke 
grote heren waren geworden, die 
had hij ongetwijfeld… maar hij deed 
er niks mee.

Impulsief, decadent, geblaseerd door de trots die 
prinsen elke zin voor realiteit ontneemt, bracht hij 
zijn dagen door in ledigheid, wellust en luchthar-
tige onverschilligheid.

Hoe het de Florentijnen verging, liet hem koud – zeker als hij was dat zijn lot 
onlosmakelijk verbonden was met het mijne. Hij had alleen oog voor zijn eigen 
spiegelbeeld en bleef blind voor de stemming die in mijn straten heerste.

Omringd door slechte raadgevers 
behandelde hij zijn vrienden als 
vijanden… met misprijzen.

Zelfs voor zijn broers en zijn neef 
kon hij amper waardering opbrengen

3
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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
3 juli 2020
Softcover, 76 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4143-3
Auteurs: Peru, Leoni, Negrin

Medici’s 
Historisch epos over de beruchte familie!

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 19 juni.



Een nieuwe triomf 
voor u, kolonel! 
U heeft duivels 

veel geluk…

Ja… de 
kaarten 

vielen goed 
vanavond…

Kom op, Murray! Een speler 
van uw kaliber weet dat geluk 

niets is zonder kunde… of 
een waardige partner!

En ik geloof dat 
ik die witte raaf 

heb gevonden 
in de persoon 
van onze jonge 
vriend Adair!

Ik niet, kolonel! Ik 
geloof dat ik genoeg 

verloren heb voor een 
avond – voor een hele 
week, zelfs… Ik maak 

meteen ’n promesse op.

Wel… dan moeten 
we alleen uw winst 

nog uittellen…

Kom kom! 
De nacht is 

nog jong! Nog 
’n partijtje, 

heren?

Dat meent 
u niet, Sir 
John! Uw 
woord 

volstaat!

We zijn onder 
gentlemen… 
nietwaar, m’n 
beste Adair?
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#3 maa ‘18 #4 nov ‘18 #5 jan ‘19 #6 aug ‘19 #7 juni ‘20#1 juli ‘17 #2 juli ‘17

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
3 juli 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4136-5
Auteurs: Djian, Legrand, Etien

reeds verschenen

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 19 juni.



Drie ballista’s, type 
beleg, met supplement 

antischeepswantpijlen en 
vuurpijlen. 500 talions. 
Zes blijden voor op het 

dek met systeem voor snel 
herladen en supplement voor 
vuurkogels. 4 000 talions.

Zes schuiten, type reisvaartuig, 
bewapend, zeilklaar, met zeilwerk 

voor varen in diep water en 
intrekbare kiel voor ondiep 

water. 50 000 gouden talions.

Drieëntwintig storm-
ladders met haken, 
tweeëndertig haken, 

slagtandmodel, twaalf 
hakbijlen. 590 talions.

Driehonderdvijftig 
verstevigde lansen, een 
stuk of tweehonderd 
tweederangs steek- 
en spieswapens en 

twintig klingen voor 
officiers. 280 talions.

Achtentachtig mobiele vestingen 
met dodelijke, nauwkeurige 
rammen die overal doorheen 

raken. 1 200 talions.

Honderdvijftig kruis-
bogen, robuust model, 
met ijzer doorborende 

pijlen. 1 300 talions.

#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
3 juli 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4127-3 
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

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 19 juni.



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

De gedempte gesprekken en het 
nerveuze gelach van broeders, 
onderbroken door het rauwe burlen 
van de rijdieren…

…de geur van een gespannen en 
smerige troep die baadt in zijn eigen 
vocht, als een wrange bouillon van 
zweet…

Dat moment voor de strijd… 
dat vaste ogenblik waarop je 
aan de dood denkt, die ouwe 
hoer, terwijl je nog nooit 
zo vol leven zat. Ik heb het 
tientallen keren meegemaakt…

…en toch blijft het effect het-
zelfde. De haren op mijn vel gaan 
overeind staan alsof ik voor ’t 
eerst aanklop bij een bordeel in 
Port-Vogue. En ik weet dat ik niet de 
enige ben die ‘n rilling van plezier en 
ongeduld ervaart bij de roep ‘te 
wapen!’

Wat zit er toch in onze 
verdomde kop dat we van 
zoiets genieten, ook al zien 
er zovelen de zon niet opgaan 
boven een nieuwe dag?

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
3 juli 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4129-7
Auteurs: Jarry, Hervas Milan

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-reeks  

in de wereld van Arran!

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 19 juni.



Foix, mei 1272.

Al wekenlang omsingelen de 
troepen van het koninklijk 

leger de stad in een 
eindeloze belegering.

Dit is allemaal 
jouw schuld, 

Roger-Bernard!

Daardoor heb je koning Filips 
beledigd, die nu rekenschap
        komt eisen.

Genoeg, 
mevrouw! Je ver-

maningen gaan niets aan de 
toestand veranderen…

We krijgen tekort aan levens-
middelen en de mannen zijn 
uitgeput. Ik vrees dat we de 
volgende aanval niet gaan 

kunnen afslaan.

Waarom moest je het 
kasteel van Sompuy aanval-
len en er al de bewoners 

uitmoorden? *

* Zie deel 26

#26 juni ‘19 #27 juli ‘20 #28 sept ‘20#24 juni ‘18#22 juni ‘17 #25 dec ‘18#23 dec ‘17

de onthoofde 
arenden 
deel 27 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 27: de talisman

deel 27
De talisman
3 juli 2020
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4138-9
Auteurs: Pierret

vorige delen

Softcovereditie. De 
hardcover-bundeling 
verschijnt op 19 juni.



Maart 1944

We liggen 
onder vuur.

De 
militie!

Miljaarde! 

Dekking!
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#2 juni ‘19 #3 juni ‘20#1 nov ‘18

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

3 juli 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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Ik heb je niet 
toevallig naar 
hier gebracht, 

Antoine.

Weet je waar 
dit patroon 

voor staat?

Het patroon van deze rotstuin 
verschilt van dat van alle andere 

rotstuinen, is je dat al opgevallen?

Liever dan een mal figuur te 
slaan, geef ik het maar eerlijk 

toe: ik heb geen flauw idee!

- 5 -

#1 sept ‘19 #2 sept ‘19 #3 juni ‘20

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
3 juli 2020
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.



Lirey, heden

Mevr. Bernheim?

U bent precies 
op tijd!

Dag vader de Brok.

Zal ik u 
rondleiden?

- 3 -

#1 okt ‘18 #2 okt ‘19 #3 juli ‘20

De plot van De Lijkwade speelt zich af doorheen 
verschillende eeuwen, in verschillende landen, 
terwijl zijn personages de hoofdrolspelers zijn van 
een verhaal dat in elk van de tijdperken heropleeft.
In de XXIste eeuw, in Corpus Christi, Texas, vindt de 
première plaats van The Son of Man, de film van 
Lucy Bernheim. De rol van Christus wordt vertolkt 
door Henry Nalpas. Schandaal. Een tiental leden 
van de Ku Klux Klan dringen de zaal binnen om de 

vertoning te verstoren. Ze worden aangevoerd door 
thomas Crowley, de voormalige professor van Lucy…
Het verhaal van Lucie, Thomas en Henri is er een 
van liefdevolle harstocht waarvan de Lijkwade – ook 
de Lijkwade ‘van Turijn’ genoemd – tegelijk de inzet 
en het symbool is. De rivaliteit tussen de twee 
mannen rond de verovering van de jonge vrouw in 
de schaduw van wat zich in het openbaar afspeelt 
rond de verovering van de Lijkwade.

De lijkwade 3: Corpus Christi, 2019

deel 3/3
Corpus Christi, 2019
3 juli 2020
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 22,95 NL: € 23,60
ISBN: 978-94-639-4145-7
Auteurs: Mordillat, Prieur, 
LibergeDe lijkwade 

Is de fascinerende afdruk van een aangezicht op een doek een heilige reliek uit de eerste eeuw van onze jaartelling, die het bestaan van de mens-God bewijst? Of een volledig verzonnen leugen om hen die willen geloven te misbruiken en beheersen?
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planning

3 juli 2020

Iason 2
softcover

De onthoofde arenden 27
softcover

Orakel 10
softcover

Darnand 3
hardcover

Dwergen 12 
softcover

Medici’s 3
softcover

De dag waarop... 3
hardcover

Orks & Goblins 6
softcover

De vier van Baker Street 7
softcover

De ijkwade 3
hardcover



#17 maa ‘19 #18 mei ‘19 #19 aug ‘19 #20 nov ‘19 #21 feb ‘20 #22 mei ‘20 #23 mei ‘20

deel 23
De smaak van de dood
21 augustus 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4147-1
Auteurs: Peru, Bileau

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder 
recht van retour). De 
softcover verschijnt op 18 
september.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

Elfen 23: de smaak van de dood

Alyana heeft de reuzen wakker geschud die ooit 
in het land van Arran rondzwierven. Deze plagen, 
ongrijpbaar ondanks hun omvang, vernietigen 
alles wat op hun pad komt. Alyana zal bij niets 
stoppen om ze tegen te houden. Haar steeds groter 
wordende krachten maken haar de enige elf die tot 

zo’n wonder in staat is. Maar de andere Witte Elfen 
zien haar kracht niet als een zegen. Integendeel, 
het meisje maakt ze bang... Velen zien haar als een 
monster en zijn bereid om tegen haar in opstand te 
komen.

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 



#3 #2 aug ‘20#1 mei ‘20

Kevoram, kapitein van de Orde van de Schaduwen, 
en zijn leerling Eragan zijn onderweg naar het 
Dranahnklooster. Een jaar lang gaan ze in afzon-
dering leven, in het gezelschap van klerken en 
een groep die de Runenmagie komt bestuderen. 
Net na hun aankomst sterft een klerk in een vlaag 
van waanzin. Zijn lichaam staat vol runen, gegrift 

in zijn eigen vel, en de muren van zijn kamer staan 
vol mysterieuze tekens. De twee leden van de Orde 
moeten op zoek naar wat er verborgen zit, diep in 
het binnenste van het klooster, als ze dit jaar van 
afzondering willen overleven…

Magiers 2: Eragan

deel 2
Eragan
21 augustus 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4153-2
Auteurs: Jarry, Créty

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder 
recht van retour). De 
softcover verschijnt op 18 
september.

Nieuwe serie in de Wereld 
van Arran!

Magiers
Nieuwe serie in de Wereld van Arran!



#1 feb ‘20 #2 aug ‘20 #3 

de 5 Rijken
Nieuwe antropomorfe fantasyreeks

Angleon is in shock: koning Cyrus en zijn dochter 
Mileria zijn dood.
Astrelia is de enige die kan achterhalen wat er is 
gebeurd. Ze zal niet rusten voor ze weet wie haar 
oudere zus heeft verraden. Maar ze heeft geen 
macht meer, want het zijn nu haar neven die de plak 
zwaaien in Angleon: Hirus, de oudste, de troonop-
volger van de koning, Moron, zijn broer, die op zoek 

is naar bevestiging, en de discrete Mederion. Drie 
broers die minder eensgezind zijn dan op het eerste 
gezicht lijkt… 

De 5 rijken 2: Iemand die nog leeft

Deel 2
Iemand die nog leeft
21 augustus 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4155-6
Auteurs: Lewelyn, Lereculey

te verschijnen

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder 
recht van retour). De 
softcover verschijnt op 18 
september.

Nieuwe antropomorfe 
fantasyreeks



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

Olympus mons
Vervolg van deze Beciaanse Sience-Fiction-serie!

Terwijl de duikers van Oceans Pathfinder de 
gezonken anomalie betreden om er de inhoud van 
vreemde openstaande sarcofagen te ontdekken, 
verkent Elena Chevtchenko het immense wrak dat 
op de Olympus Mons is gecrasht. 
Haar doel: de countdown stilzetten, die zal leiden 
tot de totale vernietiging van de planeet Aarde.

Olympus Mons 4: Millennials

Deel 4
Millennials
21 augustus 2020
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4160-0
Auteurs: Bec, Raffaële

te verschijnen

Vervolg van 
deze Beciaanse 
Sience-Fiction-serie!



#12 mei ‘18 #13 aug ‘18 #14 nov ‘18 #15 juni ‘19 #16 nov ‘19 #17 aug ‘20#11 sept ‘17

Prometheus 17: De Spartaan

Op aarde organiseerden de overlevenden zich na 
de genocide van de mensheid door buitenaardse 
wezens. De sluier wordt opgelicht en de onthul-
lingen zijn angstaanjagend.
Tim Scott, ontvoerd door buitenaardse wezens, 
onderging een operatie om nanotechnologieën in 
zijn netvlies te implanteren. Hij verscheen in 1838 
opnieuw aan de Engelse kust van Torquay om op 

zijn beurt Teki Turan dezelfde behandeling te geven. 
In Syracuse wordt ook een jonge man ontvoerd en 
geopereerd. Het lijkt erop dat het echte doel van 
buitenaardse wezens niet is wat wij denken......

Prometheus
17de deel van deze populaire SF-reeks!

deel 17
De Spartaan
21 augustus 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4159-4
Auteurs: Bec, Raffaële

17de deel van deze popu-
laire SF-reeks!

vorige delen



#5 maa ‘16 #8 dec ‘17#6 nov ‘16 #7 juni ‘17 #9 mei ‘19 #10 nov ‘19 #11 aug ‘20
Wunderwaffen 

Vervolg van de populaire vliegtuigserie 

van het duo Maza-Nolane!

Terwijl de Amerikabomber met Murnau aan de 
stuurknuppel en de Bezoeker aan boord een gevaar-
lijke vlucht naar Duitsland aanvat, beslist Himmler 
de komst van de Amerikaanse superstraaljager 
te beantwoorden met een ongeziene machtsont-
plooiing. Drie prototypes van Wunderwaffen worden 
tijdens operatie Wunderwaffennacht gelijktijdig 
ingezet in Australië, voor de kust van New York 

en op het oostfront. Maar de Super-U-Boot, de 
raketbom met piloot aan boord en de gigantische 
tank moeten eerst een andere vijand het hoofd 
bieden: de interne intriges van het Reich …

Wunderwaffen 11: De schaduw van Wewelsburg

Deel 11
De schaduw van Wewelsburg
21 augustus 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4157-0
Auteurs: Nolane, Maza

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 18 september 
2019.

Vervolg van de populaire 
vliegtuigserie van het duo 
Maza-Nolane!

eerder verschenen



#2 mei ‘17 #3 aug ‘20#1 mei ‘16 #0 #1 #2 #3 #4 

Zombies Nechronologies 3: De pest

De Japanse eilanden worden geteisterd door 
zombies. Maar in één bergdorpje houden duizend 
burgers, soldaten en onderzoekers het vol. Ze 
hebben een duizend jaar oude mummie in hun bezit 
waaruit het virus is ontstaan. Door de oorsprong 
van de ziekte te onderzoeken, hopen de weten-
schappers een remedie te vinden; ze stoppen niet 
met opofferen, niet met experimenteren, om hun 

doel te bereiken. Het resultaat van hun werk zou 
de mensheid ofwel een tweede kans kunnen geven, 
ofwel kunnen neerslaan in de richting van een snel-
lere uitroeiing.

deel 3
De pest
21 augustus 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4161-7
Auteurs: Peru, Bervas

Zombies 
nechronologies

Een serie van oneshots in het universum van ‘zombies’ 



#1 aug ‘20 #2 

Dans met mij 
Nieuwe jeugdserie over  

de passie voor dansen!

te verschijnen

Met ouders die zich goed in hun vel voelen en een zusje dat zich tot buiten-gewoon keukentalent ontpopt, heeft Céleste het moeilijk om een eigen plek te veroveren. Misschien lukt het met de hiphoplessen die ze sinds kort volgt?Wanneer Céleste verneemt dat er een regionale danswedstrijd wordt georga-niseerd, stelt ze een groep samen om deel te nemen. Vanaf dat ogenblik is de wedstrijd alles waar ze aan denkt. Ze stelt alles in het werk om de wedstrijd te winnen en haar ouders trots te maken! Als er tenminste geen misstappen bij het dansen komen kijken.

Dans met mij 1: De revelatie

Deel 1
De revelatie

21 augustus 2020
Softcover, 48 pagina’s

Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4162-4

Auteurs: Botier, Fez, Darko

Begin van collectie 
Diedeldus, een 

bonte verzameling van 
strips gericht op een 

jeugdig publiek (en/of 
jong van hart)



#1 aug ‘20 #2 

Dagboek  
van een noob
Een avontuur binnen  
de wereld van Minecraft!

te verschijnen

Minus is niet zomaar een dorpeling. Ten eerste is hij niet echt geïnteresseerd 

in de wortelteelt en nog minder in de handel. Wat hij wil is een krijger zijn! 

Op een dag neemt hij de moed in beide handen en besluit hij op avontuur te 

gaan. Hij ontmoet Blurp, een zombie die ervan droomt een mens te zijn en 

samen gaan ze op een buitengewoon avontuur. Wel, bijna...

Dagboek van een krijger 1: een nieuwe krijger

Deel 1
Een nieuwe krijger

21 augustus 2020
Softcover, 48 pagina’s

Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25

ISBN: 978-94-639-4163-1

Auteurs: Jez, Pirate Sourcil

Begin van collectie 
Diedeldus, een bonte 

verzameling van strips 

gericht op een jeugdig 

publiek (en/of jong 
van hart)

krijger 



planning

21 augustus 2020

Elfen 23
hardcover

Dans met mij
softcover

Zombies Nechronologie 3
hardcover

Prometheus 17
softcover

Magiers 2
hardcover

De 5 rijken 2
hardcover

Dagboek van een krijger 1
softcover

Olympus Mons 4
softcover

Wunderwaffen 11
hardcover



#3 #4 
#1 sept ‘20 #2 okt ‘20

Enola 
Holmes 

De zus van Sherlock Holmes speelt de 
hoofdrol in deze detectieve-serie,  

gebaseerd op de jeugdboeken 
van Nancy Springer! 

te verschijnen

Als Enola Holmes, het kleine zusje van Sherlock Holmes, de beroemde detec-

tive, ontdekt dat haar moeder is verdwenen, voorvoelt zij als het ware dat zij 

de enige is die dit mysterie zal kunnen oplossen.

Gewiekst en vindingrijk als zij is, slaagt zij erin het familiedomein te 

ontvluchten en te ontsnappen aan het vreselijke idee van haar twee grote 

broers om haar naar een kostschool voor deftige jongedames te sturen. 

Zoekend naar haar verdwenen mamma slaagt zij erin nog andere vermisten 

ter hulp te schieten, bloedstollende avonturen die zich allemaal afspelen in 

groezelige Londense achter- en havenbuurten.

Enola Holmes 1: De dubbele verdwijning

Deel 1
De dubbele verdwijning

18 september 2020

Hardcover, 56 pagina’s

Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50

ISBN: 978-94-639-4164-8

Auteurs: Serena Blasco

Nieuwe reeks 
in collectie 
Diedeldus! 

Binnenkort een Netflix-

film met Millie Bobby 

Brown (Stranger 
Things) en Henry Cavill 

(Superman, The 
Witcher)



#3 #4 
#1 sept ‘20 #2 okt ‘20

Enola 
Holmes 

De zus van Sherlock Holmes speelt de 
hoofdrol in deze detectieve-serie,  

gebaseerd op de jeugdboeken 
van Nancy Springer! 

te verschijnen

Als Enola Holmes, het kleine zusje van Sherlock Holmes, de beroemde detec-

tive, ontdekt dat haar moeder is verdwenen, voorvoelt zij als het ware dat zij 

de enige is die dit mysterie zal kunnen oplossen.

Gewiekst en vindingrijk als zij is, slaagt zij erin het familiedomein te 

ontvluchten en te ontsnappen aan het vreselijke idee van haar twee grote 

broers om haar naar een kostschool voor deftige jongedames te sturen. 

Zoekend naar haar verdwenen mamma slaagt zij erin nog andere vermisten 

ter hulp te schieten, bloedstollende avonturen die zich allemaal afspelen in 

groezelige Londense achter- en havenbuurten.

Enola Holmes 1: De dubbele verdwijning

Deel 1
De dubbele verdwijning

18 september 2020

Softcover, 56 pagina’s

Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25

ISBN: 978-94-639-4165-5

Auteurs: Serena Blasco

Nieuwe reeks in collectie 

Diedeldus! 

Softcovereditie. De 

gelimiteerde hardcover 

verschijnt gelijktijdig.



#5 maa ‘16 #8 dec ‘17#6 nov ‘16 #7 juni ‘17 #9 mei ‘19 #10 nov ‘19 #11 aug ‘20
Wunderwaffen 

Vervolg van de populaire vliegtuigserie 

van het duo Maza-Nolane!

Terwijl de Amerikabomber met Murnau aan de 
stuurknuppel en de Bezoeker aan boord een gevaar-
lijke vlucht naar Duitsland aanvat, beslist Himmler 
de komst van de Amerikaanse superstraaljager 
te beantwoorden met een ongeziene machtsont-
plooiing. Drie prototypes van Wunderwaffen worden 
tijdens operatie Wunderwaffennacht gelijktijdig 
ingezet in Australië, voor de kust van New York 

en op het oostfront. Maar de Super-U-Boot, de 
raketbom met piloot aan boord en de gigantische 
tank moeten eerst een andere vijand het hoofd 
bieden: de interne intriges van het Reich …

Wunderwaffen 11: De schaduw van Wewelsburg

Deel 11
De schaduw van Wewelsburg
18 september 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4158-7
Auteurs: Nolane, Maza

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 21 
augustus

Vervolg van de populaire 
vliegtuigserie van het duo 
Maza-Nolane!

eerder verschenen



#1 feb ‘20 #2 aug ‘20 #3 

de 5 Rijken
Nieuwe antropomorfe fantasyreeks

Angleon is in shock: koning Cyrus en zijn dochter 
Mileria zijn dood.
Astrelia is de enige die kan achterhalen wat er is 
gebeurd. Ze zal niet rusten voor ze weet wie haar 
oudere zus heeft verraden. Maar ze heeft geen 
macht meer, want het zijn nu haar neven die de plak 
zwaaien in Angleon: Hirus, de oudste, de troonop-
volger van de koning, Moron, zijn broer, die op zoek 

is naar bevestiging, en de discrete Mederion. Drie 
broers die minder eensgezind zijn dan op het eerste 
gezicht lijkt… 

De 5 rijken 2: Iemand die nog leeft

Deel 2
Iemand die nog leeft
18 september 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4156-3
Auteurs: Lewelyn, Lereculey

te verschijnen

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 21 
augustus

Nieuwe antropomorfe 
fantasyreeks



#17 maa ‘19 #18 mei ‘19 #19 aug ‘19 #20 nov ‘19 #21 feb ‘20 #22 mei ‘20 #23 mei ‘20

deel 23
De smaak van de dood
18 september 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4148-8
Auteurs: Peru, Bileau

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 21 
augustus

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

Elfen 23: de smaak van de dood

Alyana heeft de reuzen wakker geschud die ooit 
in het land van Arran rondzwierven. Deze plagen, 
ongrijpbaar ondanks hun omvang, vernietigen 
alles wat op hun pad komt. Alyana zal bij niets 
stoppen om ze tegen te houden. Haar steeds groter 
wordende krachten maken haar de enige elf die tot 

zo’n wonder in staat is. Maar de andere Witte Elfen 
zien haar kracht niet als een zegen. Integendeel, 
het meisje maakt ze bang... Velen zien haar als een 
monster en zijn bereid om tegen haar in opstand te 
komen.

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 



#3 #2 aug ‘20#1 mei ‘20

Kevoram, kapitein van de Orde van de Schaduwen, 
en zijn leerling Eragan zijn onderweg naar het 
Dranahnklooster. Een jaar lang gaan ze in afzon-
dering leven, in het gezelschap van klerken en 
een groep die de Runenmagie komt bestuderen. 
Net na hun aankomst sterft een klerk in een vlaag 
van waanzin. Zijn lichaam staat vol runen, gegrift 

in zijn eigen vel, en de muren van zijn kamer staan 
vol mysterieuze tekens. De twee leden van de Orde 
moeten op zoek naar wat er verborgen zit, diep in 
het binnenste van het klooster, als ze dit jaar van 
afzondering willen overleven…

Magiers 2: Eragan

deel 2
Eragan
18 september 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4154-9
Auteurs: Jarry, Créty

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt op 21 
augustus

Nieuwe serie in de Wereld 
van Arran!

Magiers
Nieuwe serie in de Wereld van Arran!



#7 nov ‘18 #8 mei ‘19 #9 aug ‘19 #10 nov ‘19 #11 feb ‘20 #12 juni ‘20 #13 sept ‘20

Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 

deel 13
Fey van de Tempel
18 september 2020
Hardcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4149-5
Auteurs: Jarry, Deplano

Dwergen 13: Fey van de Tempel

Fey van het IJzeren Legioen haast zich naar het 
sterfbed van haar moeder, en ontdekt dat haar 
geboortestad wordt belegerd. De ondergang van de 
streek lijkt onafwendbaar, tenzij de oude viaduct uit 
zijn duizendjarig puin herrijst en er langs die weg 
hulp komt. Een schijnbaar onmogelijke opdracht… 

tot Fey tussen de spullen van haar moeder een 
boekje vindt van een zekere Aral van de Tempel…

Vorige delen

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 23 oktober.



#3 mei ‘19 #4 nov ‘19 #5 feb ‘20 #6 juni ‘20 #7 sept ‘20#2 nov ‘18#1 nov ‘18

Vroeger werd Braagam ‘Beul’ genoemd. Zijn kling 
was gekend in alle Landen van Arran. Vandaag is hij 
een ouwe, verbitterde ork die op de dood wacht, al 
pimpelend met zijn vroegere wapenbroeders.
Braagam heeft al lang afscheid genomen van de 
strijd, maar Beul moet nog een laatste belofte 
vervullen voor hij kan afzwaaien…

Orks & Goblins 7: Braagam

deel 7
Braagam
18 september 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4128-0
Auteurs: Jarry, Créty

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-reeks  

in de wereld van Arran!

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 23 oktober.



#26 juni ‘19 #27 juli ‘20 #28 sept ‘20#24 juni ‘18#22 juni ‘17 #25 dec ‘18#23 dec ‘17

Josef! 
Godlievedeugd… 
Wees redelijk!

Gek… 
pfff! 

Die rekel 
maakt me 

g…

vorige delen

de onthoofde 
arenden 
deel 27 van deze  
middeleeuwse avonturenreeks.

Juni 1272.
Sigwald van Crozenc en zijn nieuwe gezellin komen 
aan in Parijs. De jonge ridder wil er een audiëntie 
bekomen bij de koning om zijn zuster te bevrijden 
die beschuldigd wordt van hekserij en bedreigd 
wordt met de brandstapel. Maar zijne Majesteit 
is een druk bezet man en moeilijk te bereiken. 
Intussen vindt Sigwald een onderkomen bij de oude 

Elie, een Jood die voor zijn kleinzoon zorgt sinds 
diens ouders werden gevangen genomen omdat ze 
hun religieus herkenningsteken niet droegen. Het 
koninkrijk Frankrijk lijkt wel te leven op het ritme 
van religieuze zaken…

de onthoofde arenden 28: De brandstapel

deel 28
De brandstapel
18 september 2020
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4139-6
Auteurs: Pierret



#1 sept ‘20

nieuw
e 

serie

Katryn Horst, 22 jaar, sluit zich aan bij de Optic 
Squad, een elite-eenheid onder VN-begeleiding die 
zich bezighoudt met de bestrijding van de inter-
nationale georganiseerde misdaad. Onder begelei-
ding van Agent Valdo Reyes zal hun eerste missie 
bestaan uit het infiltreren en ontmantelen van een 
meedogenloos mensenhandelnetwerk, waarvan de 
vertakkingen teruggaan naar de hoogste niveaus 
van een ultra-corrupte samenleving. In hun strijd 

hebben ze verschillende wapens tot hun beschik-
king: nanocamera’s geënt op hun hoornvlies, waar-
door ze alles kunnen filmen wat ze zien, maar ook 
operators die hen vanuit hun hoofdkwartier volgen 
in tactische ondersteuning. 
Katryn zal moeten bewijzen dat ze in deze eenheid 
thuishoort als ze geconfronteerd wordt met haar 
eigen vroegere trauma’s.

Optic Squad 1: Missie Seattle

deel 1
Missie Seattle
18 september 2020
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4168-6
Auteurs: Runberg, Bervas

Optic Squad
Een dystopische thriller, slim georkestreerd 

door Sylvain Runberg en briljant 
geregisseerd door Stephane Bervas.

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 23 oktober.



#1 sept ‘20 #2 #3 #4 #5 

West Legends 1: Wyatt Earp’s last hunt

Winter 1890
Jaren na de schietpartij van O.K. Corral en de bloe-
derige vendetta die hem beroemd maakte, reist 
Wyatt Earp naar San Francisco, vastbesloten om 
daar eindelijk fortuin te maken. Hij werd uitgeno-
digd door Lucky Cullen, een oude premiejager die 
daar steenrijk is geworden. Lucky Cullen riep Earps 
hulp in om een mysterieuze zaak op te helderen. 

Maar wanneer hij aankomt in deze moderne stad, 
waar miljonairs geboren worden, valt de man uit het 
Wilde Westen van de ene verbazing in de andere. 
Californië lijkt in niets op Arizona, waar dollars 
dodelijker zijn dan lood. 

West Legends
Achter elk verhaal uit het Wilde Westen 

schuilt een bijzonder individu. Een legende.

deel 1/6
Wyatt Earp’s last hunt
18 september 2020
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4170-9
Auteurs: Peru, Lorusso

Te verschijnen

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 23 oktober.

Nieuwe conceptserie!



planning

18 september 2020

Enola Holmes 1
hardcover

Orks & Goblins 7
hardcover

Dwergen 13
hardcover

Elfen 23
softcover

West Legends 1
hardcover

Enola Holmes 1
softcover

Wunderwaffen 11
softcover

De onthoofde arenden 28
softcover

De 5 rijken 2
softcover

Optic Squad 1
hardcover

Magiers 2
softcover



Les Misérables
Het leven van de partizanen van Baker street neemt een 

onverwachte wending na de dood van Sherlock Holmes!

te verschijnen

Het verhaal van Fantine is het eerste deel van het meesterwerk van Victor Hugo. “Les Misérables”. We ontmoeten Jean Valjean, een ex-gevangene wiens leven ondersteboven wordt gehaald door de ontmoeting met een heilige man. We volgen de avonturen van Fantine, moeder van een kleine Cosette. We ontmoeten ook Javert, een politieagent die erop uit is Jean Valjean te verliezen, en een paar onsympathieke herbergiers, de Thénardiers.

Les Misérables 1: Fantine

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

Nieuwe jeugdserie over 
dansen... Sam dolup-

tatem volum sima dus 
inctota nem. Nam et ulla-

boris andam solorum velecta 
eperiorest odit quaesciis 

num quiamen ieneste 
mquunditam eemposam 

volor re quias



Enola 
Holmes 

Het leven van de partizanen van Baker street neemt een onverwachte wending 
na de dood van Sherlock Holmes!

te verschijnen

Wanneer Enola Holmes, de jongere zus van de beroemde detective Sherlock 

Holmes, ontdekt dat haar moeder op haar verjaardag is verdwenen en haar 

alleen een boek met bloemen en een gecodeerd berichtenboek heeft nage-

laten, gaat ze snel op zoek naar haar.

Ze zal haar vindingrijkheid en ingenieuze vermommingstechnieken moeten 

gebruiken om het familiehuis te ontvluchten wanneer haar twee broers 

hebben besloten haar naar een kostschool te sturen om van haar een echte 

“Dame” te maken. Maar niets bereidt haar voor op wat haar te wachten staat. 

Enola Holmes 2: De dubbele verdwijning

Deel 2
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

Een onofficieel 
Minecraft-avontuur.


