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Grafische roman - Sasmira
VERWACHT
MEI 2020

Parijs, Île de la Cité. In een portiek ligt een 
oude vrouw langzaam te sterven. Stan 
geeft gehoor aan haar vreemde bede 
en krijgt van haar een mysterieuze ring 
en een foto van een jonge, onbekende 
vrouw. Hij realiseert zich niet dat dit 
het begin is van een zonderlinge en 
buitengewone reis. Stan raakt geobsedeerd 
door de foto en steeds meer vervreemd van de 
werkelijkheid. Samen met zijn verloofde Bertille gaat Stan terug 
in de tijd, op zoek naar de mysteries rondom de oogverblindende 
Sasmira. Ze trotseren het onbekende, zonder de redenen van deze 
gebeurtenissen te begrijpen… en de lezer evenmin…

Sasmira
 Vicomte & Bernabé
 Vicomte 
ISBN integraal 1: 978-94-6373-472-1
ISBN integraal 2: 978-94-6373-473-8
Hardcover
128 blz. incl. uitgebreid dossier
€ 29,95 per deel

Sasmira
PAKKET 

ISBN: 978-94-6373-471-4
2 x Hardcover

+ Art-Print 
2 x 128 blz.

€ 59,95

VERSCHIJNT ALLEEN IN
HARDCOVER
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 2020 Editions Glenat

Grafische roman - Sasmira

Ah! 
Wat 
lief!

Wat is er met
 je, Stan? Wat een 

fijngevoeligheid ineens!

Wat zou 
het kunnen 

zijn?

O, een kleinig-
heid. ik wil niet  
met lege handen 

aankomen!

O! 
Oorbellen!

Ze zijn prachtig, 
heel verfijnd…

Ze deden me aan de 
ring met de scarabee 

denken…!

Waar heb
 je ze van-

daan?

Een antiekwinkeltje, 
terwijl ik op jullie 

wachtte…

Zie je nou? 
Uiteindelijk was 

het goed dat we te
 laat waren…

Wat grappig, die combinatie
 van de maan, de zon en de 

scarabee…!

inderdaad? Dat 
meende ik er ook 

in te zien…

Het is de 
bedoeling dat ze 
je beschermen.

Ik ben diep 
geroerd!...

Kom op 
tortelduifjes, 

genoeg gekoerd, 
het is tijd om te 

gaan eten!

hup!

 
Jullie hadden het over 

een ring met een scarabee? Waar 
gaat dat precies over?

O… niks… Een 
souvenir uit Parijs, 

een ring die ik Bertille 
cadeau heb gedaan… 



Nou, het lijkt erop dat we 
geplaagd worden door een 
ware scarabeeëninvasie.

Wist u dat de Egyptenaren geloofden dat wanneer 
de zon, Ra, zijn licht scheen op de maan, het een 

liefdesdaad betrof, waaruit de sterren 
werden geboren?

Is dat een hint naar 
mijn oorbellen? 

Veronderstelt u soms 
dat er een amoureuze 

intentie achter 
schuilt?

Wel twee! 
U bent 

omringd, 
mijn 

dierbare!

We zijn er, 
vrienden!

Deze plek is 
werkelijk 
prachtig!...

Laten we kijken 
wat de chef heeft 

klaargemaakt, beste 
Bertille!

Het water 
loopt me al 
in de mond!

Ah! Ik zie dat u overal aan 
gedacht heeft! …

Mijn dierbare 
Prudence, moeten 
we het vandaag 
niet over muziek 

hebben?

Bertille, zou u zo vriendelijk 
willen zijn om me het bestek aan

 te geven alstublieft?

Ik neem aan 
dat u deze 
bedoeld?

Ja, dank 
u.

Een valse 
noot, zei u?…

Daar 
kom ik zo

 op…

Grafische roman - Sasmira
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Het was lang geleden, 2400 
jaar voor. Christus. Pepi II volgde 

Merenre op die toen over 
Egypte heerste.

Pepi II had vier 
vrouwen:

Udjebten, Ipoet, Neith 
en Anchesenpepi, met wie 
hij aan het einde van zijn 
heerschappij trouwde.

Maar weinigen weten dat 
hij een gepassioneerde 

relatie had met een 
onbekende vrouw die 

ongetwijfeld zijn enige 
ware liefde was.

Uit hun geheime affaire 
werd meisje geboren dat in 
zekere zin onwettig was. 

Ze noemden 
haar Sasmira.

En het 
geheim van de eeuwige 

jeugd?

Ja, ja, 
geduld.

… Het begon tijdens 
een feest in het paleis van Pepi II, 

op een zwoele zomeravond.

Sasmira was 24 jaar.

Toen ze plotseling, 
tijdens een dans, gestoken werd 
door een wesp en flauwviel!...

Wat gebeurt er?

Ik weet 
het niet 
heer…

De prinses…

Prinses Sasmira
is bewusteloos!

Grafische roman - Sasmira



Grafische roman - De bende van Bonnot
VERWACHT
APRIL 2020

De bende van Bonnot
  Jean David Morvan Konvooi. Androïden,
      Zij schreven geschiedenis
      Laura Pierce, Stefan Vogel
  Attila Futaki Percy Jackson 
ISBN: 978-94-6373-454-7
Hardcover
144 blz. 
€ 24,95 

Hij erkent God noch meester in het bandeloze 
Parijs tijdens de belle époque van de jaren voor 
de Eerste Wereldoorlog. De Franse hoofdstad 
kent een scherpe scheiding tussen dure wijken 
en overbevolkte voorsteden. Jules Bonnot 
en zijn bende grossieren in terreur, politieke 
moorden en overvallen. Het is de eerste bende 
die auto’s overvalt. Een eeuw later is de mythe 
nog steeds springlevend. 

Hoe belandde deze arbeider uit de provincie in anarchistische kringen om daarna de meest 
gevreesde misdadiger van Parijs te worden, de meest gezochte man van Frankrijk? Attila Futaki 
tekende in grootse stijl een grafische roman, waarin hij methodisch het spoor terug volgt van 
Jules Bonnots leven. Hij dompelt ons onder in een turbulent Parijs, waar de anarchistische 
beweging een stevige voedingsbodem vindt.  We zijn getuige van het buitengewone lot van 
een legendarische Parijse gangster die de burgerlijke samenleving enorm in beroering bracht. 

VERSCHIJNT ALLEEN IN
HARDCOVER

28 avril 1912. Nogent-sur-Marne.

Grafische roman - De bende van Bonnot
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Bonnot, kom 
onmiddellijk 
naar buiten. 
Dat is een 

bevel!

Een bevel… 
mijn hele leven  

krijg ik al 
bevelen. 

Alsof ze 
het nu nog 
niet hebben 
begrepen…

Niemand 
geeft ooit nog 

bevelen aan 
jules bonnot.

28 april 1912. Nogent-sur-marne.



Bonnot!

Hou je soms 
eerder op 

met werken?

Helemaal niet, 
baas. Ik bewonder 

slechts het 
resultaat van 
een afstand. 

Ga onmiddellijk 
weer aan het werk 
of ik maak rapport 

op. Met jouw 
verleden...

Jij 
en ik…

zo ver van 
de sterren 
verwijderd. 

Alsjeblieft, 
Dubois, Ik zei 
je al eerder

 dat…

we komen 
morgen samen.  

We hebben 
mensen zoals 

jij nodig. 

Dat bevalt 
me beter. 

Lyon, de fabriek van 
rochet-schneider.

Grafische roman - De bende van Bonnot
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Politiek 
interesseert me 

niet echt. 

ben je blind, dat 
 je niet ziet wat er 

zich om je heen 
afspeelt?

Nee, ik 
ben alleen 
maar moe. 

Ik ga 
dus naar 

huis. 

Twaalf uur werk
 aan een stuk door. 
Natuurlijk ben je 

uitgeput. 

dat is wat de 
samenleving graag 

ziet. ga lekker slapen 
en sta er niet bij stil 

dat je gewoon een
slaaf bent.

hoeveel?

Neem 
wat je wilt 

hebben. Geef 
wat je kunt

missen. 

“ Het zou 
goed zijn als 

je op een 
dag wakker 

wordt, jules,” ik wil niet
opstaan.

nooit meer.

Grafische roman - De bende van Bonnot
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Ik wil wedden 
dat je er heel wat 

voor over zou hebben 
om daar binnen te 

zijn en hun gesprek 
te horen!

zeg dat 
wel!

ga terug 
naar tonnerre, 
kuikentje. we 

hebben geen tijd 
om aan jou te 
verspillen!

je zult eindigen 
zoals je vader. 

tok tok tok 
tok!

o ja? we zullen 
zien. Kom op, 
nog een keer! 

en garde!

kon je maar 
als een echte 

ridder gekleed 
gaan. maar dat is 
dom van me, je 

hebt geen 
cent!

Wat een poppetje! jou als 
beschermeling aannemen was een 

vergissing van de hertog! 
Hè, kuikentje?

kom op... 
buig die 
knieën!

ruffec, verblijf van hertog de brogue - 1753.

de minister 
mag het niet 

weten? maar... 
hoe... ik...

bevel van mijn neef 
de koning zelf. Is het 

duidelijk? vergis u niet 
over wat er op het spel staat. 
de koning vraagt ons, voor het 
eerst, om voor hem te werken... 
in het geheim. onder de paraplu 
van een schaduwkabinet, om zijn 

belangen te behartigen... 
en die van mij.

"hertog Charles-
françois de brogue zal 

de bevelen van de prins de 
conti nauwkeurig opvolgen en 
er met niemand over praten, 

zelfs niet met meneer de 
saint-contest, de minister 
van buitenlandse zaken..." 

getekend: lodewijk XV 
van frankrijk!

kom op, laat 
eens zien wat je 
kunt, kuikentje: 
je bent nog wat 
jong, maar de 

prins kijkt 
naar je!

goed zo! 
kom maar 

kennismaken 
met mijn 
degen!

Historische strip - Ridder Eon
VERWACHT
APRIL 2020

1753. Lodewijk XV kan de inmenging 
door andere landen in Frankrijk niet 
langer tolereren. Hij heeft iets bedacht 
om de vele samenzweringen die zich 
afspelen in de schaduwen te verijdelen: 
een schaduwkabinet opzetten. Onder zijn 
rekruten bevindt zich een heel vrouwelijke 
man die kan zwaardvechten als geen ander. 
Zijn voorkomen vormt een buitenkans voor 
het infiltreren van de vijandelijke aristocratie 
en het uit de weg ruimen van verraders die de 
allianties bedreigen.

Travestie dateert niet van vandaag. Het 
ware en ongelooflijke verhaal van Charles 
Geneviève Louis Auguste André Timothée 
d'Éon de Beaumont is wel het bewijs. 
De jonge edele zet zijn eerste stappen in 
Versailles op een gemaskerd bal, verkleed 

als vrouw. Het bedrog is perfect en velen 
worden misleid. Al snel worden zijn aanleg 
voor vermomming en zijn voorliefde voor 
make-up opgemerkt door de adviseurs van 
de vorst, die besluit hem in dienst te nemen 
om de perfecte spion van hem te maken.

Ridder Eon
   Arnaud Delalande Viravolta, de 

laatste Kathaar, Surcouf
       Simona Mogavino Eleonora

   Alessio Lapo De heren van Cornwall 
1/3. Het einde van de onschuld

ISBN: 978-94-6373-457-8
2/3. De samenzwering van Sint-Petersburg

ISBN: 978-94-6373-458-5
Softcover

56 blz. 
€ 8,95 per deel

Voor de liefhebbers van Viravolta, laat je meevoeren naar een wereld 
van spionnen, vermommingen en het schaduwkabinet... 

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN



Historische strip - Verloren GodenwapenHistorische strip Collector Pack - Verloren Godenwapen / Victus

VERWACHT
APRIL 2020

COMPLEET VERHAAL
SOFTCOVER
COLLECTOR PACK

VERWACHT
APRIL 2020

COMPLEET VERHAAL
HARDCOVER
COLLECTOR PACK
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Het verloren Godenwapen
Collector Pack
 Muñoz

  Tirso Kronieken van legioen
ISBN: 978-94-6373-468-4

3 x 48 blz. 
€ 27,95

Victus
Collector Pack
 Santamaria
    Dalmases
ISBN: 978-94-6373-467-7
3 x 56 blz. 
€ 59,95

De krijgers van God
Softcover 
Collector Pack
Philippe Richelle Oorlog & liefde
Pierre Wachs Bankgeheimen,
    Oorlogsvrouwen
ISBN: 978-94-6373-488-2
3 x 56 blz. 
€ 44,95

Religieuze waanzin zet Frankrijk in vuur en vlam. 

In ‘De krijgers van God’, een spannende 
historische reeks, schetsen Philippe 
Richelle en Pierre Wachs een beeld van de 
opkomst van het protestantisme tijdens de 
Renaissance. Een complexe, turbulente en 
vrij onbekende situatie die heeft geleid tot de 
verschrikkelijkste burgeroorlog in Frankrijk.

©
 2020 Editions Glenat

VERWACHT
MEI 2020

'Een verhaal met veel geschiedenis, maar toch niet uitsluitend voor de history buffs. Want 
de eerste twee delen van dit drieluik zijn alvast bijzonder leesbaar.' Diederik van de Velde - 
stripspeciaalzaak.be

INHOUD

Historische strip Collector Pack - Krijgers van God

COMPLEET VERHAAL
SOFTCOVER
COLLECTOR PACK



Laat je meevoeren naar de 
avonturen van de eerste mensen 
meer dan 100.000 jaar geleden...

Toenga is de serie waar 
Éduard Aidans meer dan 40 jaar trouw 
aan is gebleven. Vanaf het begin van de 
jaren zestig in het weekblad PEP tot het 

17e album in 2004. Deze editie bevat 
naast alle verhalen ook zeer uitgebreide 

dossiers, vol posters, publicaties uit 
onder andere Kuifje, interviews, 

covers en schetsen.

BOMVOL BOMVOL 
BONUSMATERIAAL
BONUSMATERIAAL

Kuifje/PEP coversl

interviews
schetsen

Strikt gelimiteerde oplage.
Alleen met reservering verkijgbaar!

Luxe verzamelcassette 
Hardcover in groot formaat
Met alle 17 albums van TOENGA
5 Integralen
Luxe uitvoering met linnen  
en goudopdruk.
Setprijs € 175,00
Verwacht: voorjaar 2020

EDOUARD AIDANS

’

TOENGa compleet!
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Steampunk - De Buitengewone Reis

ja. ze is heel goed in talen; 
ze spreekt er 17. sprak, 

bedoel ik...

jullie zeiden dat lucile 
japans heeft geleerd?

sorry, kiritsu, maar 
we begrijpen het nog 

steeds niet...

ze praat in elk 
geval...

tachisaru beki! *

* we moeten gaan!

nee. de opkomende 
vloed heeft ze vast 

meegesleept.

en jullie hebben verder 
geen lichamen gevonden in 

de lagune?!

dus voorlopig hebben we 
geen manier om te communiceren, 

alleen onleesbare krabbels. ja, we moeten op 
alles voorbereid 

zijn.

japan is niet in oorlog, maar je weet nooit wie we tegen kunnen 
komen. Kinderen, jullie blijven hier bij lucile en rikistou!

sinds jullie 
een generator af 

moeten maken.

en sinds 
wanneer hebben wij 

huisarrest?!

het is 
kiritsu!

en misschien vinden jullie 
een manier om met haar 

te praten.

Ik heb het gevoel 
dat ze daar juist op zit 

te wachten...

wat niet betekent dat er verder 
geen gestrande overlevenden meer 
zijn op het eiland. Morgen gaan we 

langs de kust op verkenning.

Steampunk- De Buitengewone Reis

6. De Buitengewone Reis
Cyclus 2: Het mysterieuze eiland 

    Filippi 999 Dageraad van een nieuwe
        wereld, Dromen, Kolonisatie

 Camboni Mickey Mouse De verloren oceaan
ISBN 6: 978-94-6373-462-2

Softcover
48 blz. 
€ 8,95

De schipbreukelingen hebben het geheim 
ontdekt van het eiland: het beschermt een 
mysterieuze stad die is besmet door zombie-
robots! Een ander probleem is dat het hele 
eiland, omhuld door een krachtveld, naar de 
bodem van de oceaan is gedoken, alsof het 
zich probeert te verbergen voor een externe 
dreiging. Naomi, Emilio, Terence en de anderen 
beginnen zich dingen af te vragen... Wat is het 
verband tussen dit eiland en de Derde Spil? En 
vooral, kunnen ze er levend vandaan komen?

VERWACHT
APRIL 2020

LAATSTE DEEL
CYCLUS COMPLEET

REEDS
VERSCHENEN

COLLECTOR PACK
CYCLUS 1

6. De Buitengewone Reis
Cyclus 2: Het mysterieuze eiland 

    Filippi 999 Dageraad van een nieuwe
        wereld, Dromen, Kolonisatie

 Camboni Mickey Mouse De verloren oceaan
ISBN 6: 978-94-6373-462-2

Softcover
48 blz. 
€ 8,95
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Steampunk - Wika

WIKA
    Thomas Day & Olivier Ledroit 
 Olivier Ledroit Kronieken van de 
zwarte maan, Requim de vampierridder

3. De vloek van Megg
ISBN: 978-94-6373-459-2

4. De glorie van Pan 
ISBN 4: 978-94-6373-460-8

Hardcover
56 blz. 

€ 19,95

Dood is slechts een begin. Dankzij zijn sluwheid, durf en waanzin is Oberon een stap dichter 
bij de hegemonie gekomen: de vrijplaats brandt, de sater is dood, het is nog maar een kwestie 
van tijd voordat de witte dame de zwarte feeën uit de weg heeft geruimd, en ondertussen rust 
Wika, dood, op Pans navel... Maar niet voor lang. Want terwijl de Yggdrasil in brand staat, 
wacht de grote gehoornde god af: hij heeft een boodschap voor de krankzinnige koning... Ontdek 
de conclusie van dit barok-fantasy epos, waarin feeënfabels in een nieuw steampunk-jasje 
gestoken worden. Een duizelingwekkende en apotheotische afsluiting in twee albums waarin 
Olivier Ledroit de grenzen van zijn schitterende tekenwerk nog verder verlegt.

WIKA 1+2 
Voordeelpakket
978-94-6373-461-5
2 x Hardcover 
2 x 72 blz.
€ 29,95

Steampunk- Wika
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VERWACHT
MEI 2020

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET

GELIMITEERDE
OPLAGE



Steampunk - Wika

De weg naar Avalon kronkelt net 
zoals een elven-tatoeage. Aan het begin 
van de route heb je Slepnir, het fort van 

het oosten. De eeuwenoude stad is onder-
gedompeld in de ijzige torpor, zodat men

 niet ruikt dat de Wika-storm eraan komt.

Voor diegenen met het 
'het zicht', is de zwakte 
van de citadel duidelijk.

Vanavond, met de magische 
zandkorrels van Ness,

zal geen musket of 
vuurbal paraat staan.

Even verderop in de haven, 
steekt de salamander een vuur aan 

om de aandacht af te leiden.

Haggis en zijn troepen 
naderen onder dekking van de 

sneeuwstorm de minst bewaakte
 zijde van de wallen. De rebellen 
profiteren van het verassings-

effect en vallen het
 veel grotere en beter 
bewapende leger aan.

Steampunk- Wika

Diegene met het ' zicht'
weten dat zelfs het 
grootste leger een 
zwakke plek heeft.

Het hoofd...

Voor Wika,
Ten aanval !



Western - John Tanner

John Tanner
1/2. De gevangene van Mille Lacs
    Christian Perrissin  Roodbaard,  
        De jonge jaren van Roodbaard
    Boro Pavlovic El Niñ, Roxalane
ISBN: 978-94-6078-453-0
Hardcover 
88 blz.
€ 24,95

Een blanke krijger op oorlogspad...

1789, de Nieuwe Wereld. De negenjarige John Tanner is de zoon van een boerenpredikant die met 
zijn kinderen, vrouw en twee zwarte slaven op een kleine boerderij in Kentucky woont. Op een mooie 
lentemorgen, als zijn vader met de anderen in het veld aan het werk is, weet John het huis uit te 
glippen. Prompt wordt hij ontvoerd door twee Ottawa-indianen die hem meenemen naar hun stam. 
Daar wordt hij geadopteerd door een oude indiaanse vrouw die in hem de reïncarnatie ziet van haar 
vertrokken zoon. Onder druk van de omstandigheden groeit John op als een volwaardig lid van de 
stam. Hij wordt krijger en neemt deel aan de oorlogen tegen de blanken.

De ongelooflijke maar waargebeurde lotgevallen van John Tanner (1780-1845), een Amerikaan die 
zijn leven doorbracht als indiaan in het gebied van de Grote Meren. Een avonturensaga met een 
vleugje romantiek, in de geest van de film Dances with wolves. 

Western - John Tanner

35, 36, 37…

76, 77…67, 68...

Verdorie!
 De besten liggen 

hier! 

VERWACHT
APRIL 2020

COMPLEET VERHAAL IN 2 DELEN 
VERSCHIJNT ALLEEN IN HARDCOVER
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Western - John Tanner

Alles werd donker. Ik herinner 
me niets meer behalve de duistere 
schaduwen van het woud en het 

omfloerste geluid van schuchtere 
vogels en voorzichtige voetstappen. 

Deze was erg jong, 
heel zenuwachtig. 

Hij zou me afmaken…

Oenf! 

Een enorme reus. Hij 
torende boven me uit 
en keek op me neer. 
Mijn hart stokte in 

mijn keel en mijn moed 
zakte in m'n schoenen. 

Western - John Tanner

Mijn vader werd 
ook eens samen 

met andere boeren 
overvallen in hun 

onderkomens. 

Die jonge zat voorop, 
klaar om te schieten. 

Waarom namen ze 
me gevangen? 

Bij elkhorn 
vonden regelmatig 
overvallen plaats 

door Shawnee bendes. 
Die vermoordden de 

kolonisten en gingen 
er met buit en 

paarden vandoor. 

Hij roeide 
gestaag door 
terwijl hij me 

aandachtig 
opnam. 

De reus joeg 
me angst aan. Waar brengen ze me heen?

Toen ik mijn ogen opende werd ik 
verblind door de zon. Ik voelde 

de aarde onder me schommelen. We 
bevonden ons op de rivier!

©
 2020 Editions Glenat



Western - Serpieri Western collectie
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Serpieri 
Western Collectie

Luxe verzamelcassette
 &  Paolo Eleuterie Serpieri Druuna 

4 x Hardcover
600 blz.

ISBN: 978-94-6373-356-4
Prijs € 139,95Prijs € 139,95

BERG JE 
COMPLETE SERPIERI WESTERN

 VERZAMELING MOOI OP IN DEZE  
LUXE VERZAMELCASSETTE

Western - Magic Wind
©

 2020 Panini

Als Ned Ellis ontwaakt 
na een treinramp, 
is hij zijn geheugen 
kwijt. Wie is hij? Waar 
komt hij vandaan? Aan 
wiens kant hoort hij te 
staan? De Sioux die 
hem vinden en voor 
hem zorgen tot hij 
weer beter is, geven 
hem een nieuwe 
naam. Magic Wind, de 
witte sjamaan...

Magic Wind
Softcover
Collector Pack 
978-94-6373-469-1
3 x Softcover 
3 x 96 blz.
€ 44,95

Magic Wind voegt een nieuw
 hoofdstuk toe aan de lange 
traditie van de Ita-
liaanse western. 
Aan de klassieke 
sfeer van het genre 
wordt een duistere 
rand van fantasy, 
suspense en mystiek 
toegevoegd. 

3 COMPLETE VERHALEN
SOFTCOVER
COLLECTOR PACK

VERWACHT
APRIL 2020



Oorlogsstrip - Oog in oog - Hitler vs Stalin
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We verbrijzelen Stalins kop op 
het Rode Plein! Ik wil die stad 
tot de grond toe vernield zien! 

WE vervangen hem door een 
kunstmatig meer. Ook al voeren ze 
rest van hun industrie weg tot ver 
achter de oeral, van moskou blijft 

alleen een gat over! 

13 november 1941.
Een conferentie 

met generaals die 
aan het oostfront 

dienen. 

Er was een tijd dat ons land in een vergelijkbare moeilijke positie 
verkeerde. Denk maar aan 1918. We vierden de eerste verjaardag van de 

oktoberrevolutie en hadden geen andere bondgenoot dan het rode leger. 
Veertien landen vielen ons aan!

De vijand staat voor de poorten van Leningrad en Moskou. Hij rekent 
erop dat ons leger is versplinterd tijdens de eerste slagen van deze 

oorlog en dat ons land zich aan hun moet onderwerpen. een misrekening!

7 november 1941

Ik heb een strategie bedacht om dat te voorkomen: operatie Taifun. 
We hebben geen andere keus dan de oorspronkelijk doelen los te 
laten. We richten ons erop hun hoofdstad in te nemen. Stalin is 

gedoemd! Dat wordt de genadeslag! Ons doel voor nu is… Moskou! 

Kameraden! Ik groet 
jullie namens de 
regering van de 

Sovjet-Unie en de 
communistische partij. 
Ik feliciteer jullie met 
de verjaardag van de 
grote socialistische 
Oktoberrevolutie! 

Timichenko dwong von kleist in de 
verdediging. We hebben ons voor het 
eerst moeten terugtrekken, tot aan 
Rostov. Voor het eerst! Dat is bewijs 

genoeg: Barbarossa is mislukt! Terwijl 
de winter op komst is!

Onze 142 pantserdivisies en onze infanterie verloren 50% van hun oorspronkelijke 
kracht. Alleen de Centrale Legermacht is in staat het marstempo vol te houden. 

Leningrad weerstaat ons en wordt bevoorraad over het Ladogameer. Een succes? 

Op 14 oktober 1812 bereikt Napoleon het 
doel van zijn Russische veldtocht, om Moskou 
in vlammen te zien opgaan. Wat is dat voor 
fanatiek volk, dat liever zijn hoofdstad vernietigt 
dan deze door de vijand te laten innemen? 

Ruim honderd jaar later bespreekt Hitler met 
von Ribbentrop de veroveringsstrategie van het 
Derde Rijk. Ze willen een alliantie aangaan met 

Oorlogsstrip - Oog in oog - Hitler vs Stalin
VERWACHT
APRIL 2020 Oog in oog

Hitler vs Stalin
  Hubert Prolongeau

      Arnaud Delalande Viravolta,  
De laatste Kathaar, Surcouf

  Eduardo Ocaña Kookabura universe,  
De aantekeningen van Darwin

ISBN: 978-94-6373-455-4
Hardcover

64 blz.
€ 19,95 

de Sovjet-Unie, om de handen vrij te hebben 
om Groot-Brittannië op de knieën te dwingen. 
Dat pact komt er. Stalin ziet het als een kans 
om wraak te nemen op het hooghartige westen.  
Op 1 september 1939 trekken nazi-tanks de 
westgrens van Polen over, dat geen partij 
is voor de overmacht. De Russen volgen het 
voorbeeld vanuit het oosten. Polen wordt 
verdeeld onder de twee agressors. Stalin 
maakt van de gelegenheid gebruik om de drie 
Baltische landen en Finland binnen te vallen.  
De bondgenoten overrompelen binnen korte 
tijd bijna heel Europa. In het Kremlin ontvangt 
Stalin een waarschuwing. De Führer is nog 
steeds sterk anti-communist. Zouden de nazi’s 
het wagen zich rechtstreeks met de nieuwe 
bondgenoten te meten? 

VERSCHIJNT ALLEEN IN
HARDCOVER

NIEUWE 
CONCEPTREEKS 
MET COMPLETE 
VERHALEN PER 

ALBUM



Mannen die zich afvroegen hoe zij, Fransen in Rusland, 
zich hier ooit thuis zouden kunnen voelen. Vragen die opkwamen 

terwijl we in de lucht waren.

Oorlogsstrip - Oostfront Squadron Normandie - niemen"
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waar kunnen 
we schuilen 

als...

o, verdomme!

Dat waren de eerste woorden die ik hoorde 
toen we aankwamen in de USSR.

geen idee, maar de piloot kan maar beter 
opschieten, want het duurt niet lang meer 
of we zitten midden in een sneeuwstorm!

...alles alleen maar wit is?

Niet zo poëtisch. Gewoon de woorden van mannen met uiteenlopende 
achtergronden die zich afvroegen hoe ze ooit zouden kunnen integreren 

in een omgeving die zo anders was dan die van hen.

Compleet verhaal in 5 delen 
In 1941, toen de nazi's net de USSR waren 
binnengevallen en de Japanners klaar 
stonden om Pearl Harbor aan te vallen, 
besloten de Vrije Fransen een squadron van 
vrijwillige piloten naar het Russische front 
te sturen. Maar er is nog veel onzeker. Eerst 
moet er nog in het grootste geheim een 
akkoord gesloten worden met de Sovjet-

Oorlogsstrip - Oostfront Squadron Normandie - niemen
VERWACHT
APRIL 2020

Oostfront Squadron 
Normandië-Niemen 
  Patrice Buendia Tanguy en Laverdure,
      Buck Danny, Adler
  Giuseppe de Luca Black Birds
3/5. Fransen aan het Russische front
ISBN: 978-94-6373-456-1
Hardcover
64 blz. incl. dossier 
€ 19,95 

regering. De Britse bondgenoten zijn geen 
grote voorstanders van dit initiatief. En wie 
weet wat de vijand zou doen, als ze wisten 
wat er speelde... Bovendien moeten er 
mensen gevonden worden die gek genoeg 
zijn om zich in de kou te begeven om een   
bevolking te helpen die ze niet kennen. 
Worden dat helden? Moeilijk te zeggen. Eén 
ding is zeker, ze zijn razend! Boris Marlier 
is een heethoofd, opgepakt vanwege de 
gevolgen van zijn acties en Alain Andrieux is 
een bommenwerperpiloot wiens karakter nog 
explosiever is dan zijn lading. Dan zijn er nog  
Henri de Mornais met babbel maar beroerde 
piloot, Simon Blumberg, een Spitfire-virtuoos 
en André Murier, luchtmachtattaché bij de 
Franse ambassade in Moskou, die alleen 
maar minachting heeft voor de Vichy-regering 
die hij zou moeten dienen... Al deze mannen 
en vele anderen komen op voor de Russische 
bevolking in deze wervelende avonturen van 
een legendarisch squadron.

"

GELIMITEERDE 
OPLAGE!

REEDS
VERSCHENEN



Oorlogsstrip u - 4 7 

© 2020 Editions Dupuis

We schatten dat de Kriegsmarine 
meer dan 3000 mijne in deze 
sector heeft gelegd. Deze 

onderzeebootmannen 
zijn beslist op de hoogte 

van hun ligging. 

Ik luister, 
kameraad. 

Kameraad 
commandant, 
mag ik u er 
als politiek 

commissaris op 
wijzen dat die 

fascisten nuttig 
voor ons 

kunnen zijn? 

Vooruit 
driekwart. 

Koers op 0.8.0. 
Kanonniers, 

gereedhouden. 
We gaan ze 
afmaken. 

Er liggen overlevenden 
in het water. 

Prima schot, commandant.

Oorlogsstrip  u - 4 7 
REEDS
VERSCHENEN

U-47 deel 11, Krijgsgevangenen
Vaar mee met de meest beroemde onderzeeër uit 
de Tweede Wereldoorlog. Commandant Prien is 
door de Sovjets gevangen genomen en belandt 
op het eiland Moshchny. Zijn bemanning zet een 
reddingsoperatie op om hem uit de handen van 
het Rode Leger te bevrijden. De Duitsers maken 
van het gevecht gebruik om de plannen van een 
op handen zijnde Russische operatie in beslag 
te nemen. Vervolgens moeten ze die dringend 
laten ontcijferen en vertalen door een agent in 
Estland. Maar de SS'ers ter plaatse hebben andere 
prioriteiten die de meest duistere kant van de 
Duitse oorlogsmachine blootleggen.

U-47
 Jennison     Balsa 
11. Krijgsgevangenen
ISBN: 978-94-6373-478-3
Hardcover 
48 blz. 
€ 19,95

VERWACHT
MEI 2020

GELIMITEERDE 
OPLAGE!



Vliegtuigsstrip - Engelenvlucht
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Vliegtuigsstrip - Engelenvlucht
VERWACHT
MEI 2020

Engelenvlucht
     Wallace  Air America, 

Helden van de Luchtmacht
    Rivera

3. Zeppelin boven de Theems
ISBN: 978-94-6373-477-6

Hardcover
48 blz 

€ 19,95 

COMPLEET VERHAAL
IN 4 HARDCOVER ALBUMS

GELIMITEERDE OPLAGE!

REEDS
VERSCHENEN

Augustus 1914, de Eerste Wereldoorlog is 
begonnen. De Britse generale staf draagt 
Hugh Trenchard op gevechtseskaders te 
creëren en hij neemt Sean in dienst om hem 
te helpen. Colleen werkt bij de Daily Mail 
waar ze journalist Al Mosley ontmoet, die 
al enkele maanden onderzoek doet naar 
het Zeppelin-incident en naar Lord Ascott. 
Colleen en Mosley reizen naar Hage in Noord-
Duitsland. Ze bespioneren Ascott die bezig is 

met de Zeppelin L13. Ze worden betrapt en 
gevangengezet in het vreselijke Fort Zorndorf. 
Londen wordt aangevallen en lijdt behoorlijk 
schade. Walter bevindt zich onder gewonden, 

en zijn leven hangt aan een draadje...



Vliegtuigstrip - Luchtpost, Saint Exupery
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Hou je vast! 
Hou vol!

De vleugels 
scheuren! We 

moeten landen!

We gaan
 eraan!

Daar!

Als we 
het redden 
tenminste...

Luchtpost Saint-Exupéry
 Pierre-Roland Saint-Dizier 
        Liberty, Bessie, Campus Stellae 
    Cédric Fernandez Vliegende Azen,
        De wouden van opaal 
Deel 3, Vriend van de wind
 ISBN: 978-94-6373-479-0
Hardcover 
48 blz.
€ 19,95 

Vliegtuigstrip - Luchtpost, Saint Exupery
VERWACHT
MEI 2020

In de lucht is de wind je vriend... 
                               of je ergste vijand. 

Oktober 1929. Antoine de Saint-Exupéry arriveert 
in Buenos Aires als de nieuwe luchtverkeersleider 
van Aeroposta Argentina. Hij moet daar de 
lijn naar Patagonië uitbreiden, precies op het 
moment dat er meer en meer nachtvluchten 
komen en de concurrentie moordender is dan 
ooit. Tijdens zijn verblijf werkt hij aan een roman 

,

GELIMITEERDE 
OPLAGE!

HARDCOVER

REEDS
VERSCHENEN

over de nacht en de wind, twee elementen 
waarmee de piloten in Argentinië vaak worden 
geconfronteerd, met name als ze boven het 
gevreesde Andesgebergte moeten vliegen. 
Maar door de economische crisis van 1929 
begint de luchtpost te wankelen als een reus 
op lemen voeten. Vanaf dat moment is niets 
meer zoals het was. 

Reis met dit laatste deel van de reeks terug 
in de tijd, de tijd dat de luchtpost op zijn 
hoogtepunt was...
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UNIT 66
 Collector Pack
 Pistis
 Le Bras
ISBN: 978-94-6373-386-1
4 x Hardcover
4 x 48 blz. 
€ 79,95

Abu Dhabi, 2025. Op een strategische militaire 
basis werken maar liefst 6.300 personen. 
Waanvoorstellingen op een vliegdekschip 
zorgen ervoor dat de spanningen snel oplopen.

VERWACHT
MEI 2020 COMPLEET VERHAAL 

HARDCOVER
COLLECTOR PACK

INHOUD

Vliegtuigsstrip - Unit-66 Complete oorlogsverhalen in 1 fraai album!



AH! MISS KING? IK BEN LADY WESTHOLME. 
IK BEN ERVAN OVERTUIGD DAT U MET ME EENS 

BENT DAT DE AFMETINGEN VAN DIE WAGEN 
VOLKOMEN ONTOEREIKEND ZIJN. TOCH?

EH, HET IS NIET ONMOGELIJK…

MANNEN DENKEN 
ALTIJD DAT ZE 

HUN WIL KUNNEN 
OPLEGGEN AAN 

VROUWEN!

KOM, MRS. 
WESTHOLME, 
IK STEL U 
VOOR AAN 
DR. GERARD   
 DIE…

DIE NAAM KOMT 
ME BEKEND VOOR. 

ENKELE DAGEN 
GELEDEN HAD IK IN 
PARIJS EEN ONT- 
MOETING MET EEN 

VAN UW COLLEGA’S, 
PROFESSOR 

CLEMENCEAUX.

DIE AUTO IS VEEL TE KLEIN! 
DRIE PASSAGIERS, EEN GIDS 
EN DE BAGAGE? WE HEBBEN 
EEN VEEL GROTERE NODIG!

HUP! WEG MET DIE KLOMP 
OP WIELEN EN KOM TERUG 

MET EEN LIMOUSINE.

MAAR 
MEVROUW…

HET IS HETZELFDE MODEL 
DAT HET AGENTSCHAP AAN AL ZIJN 

KLANTEN LEVERT! EEN RUIMERE AUTO
IS ONGESCHIKT VOOR DE WEGEN 

IN DE WOESTIJN.

SINDS EEN TIJDJE GAAT DE BEHANDELING 
VAN GEESTESZIEKEN UIT DE LAAGSTE 

KLASSEN MIJ ZEER AAN HET HART.

AH! DAAR 
KOMT EEN 
WAGEN DIE 
DIE NAAM 
WAARDIG 

IS.

Detective - Agatha Christie, Dood van een huistiran
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Detective - Agatha Christie, Dood van een huistiran

In een sjiek hotel in Jeruzalem heeft Mrs. Boyton 
de reputatie een ware tiran voor haar omgeving 
te zijn. Wanneer het levenloze lichaam van de 
feeks wordt gevonden tussen de ruïnes van Petra, 
zijn al haar naasten potentiële verdachten. Lukt 
het Hercule Poirot om de dader te ontmaskeren? 
Naar een roman van Agatha Christie. Zij was 
zelf getrouwd met een archeoloog die zich 
hartstochtelijk bezighield met opgravingen.

COMPLEET VERHAAL
SOFTCOVER

VERWACHT
APRIL 2020

Agatha Christie
Dood van een huistiran
 Didier Quella-Guyot 

Papeete 1914, De soldaat en de 
negerin, De post- en liefdebezorger

 Marek
ISBN: 978-94-6078-463-9

Softcover - 64 blz.
€ 9,95



Agatha Christie 
Softcover
Collector Pack 
ISBN: 978-94-6373-257-4
3 x Softcover 
3 x 64 blz.
€ 29,95

Agatha Christie (1890-1976) heeft sinds het 
verschijnen van haar debuutroman De zaak 
Styles onophoudelijk succes gekend. De 
auteur, die door haar tijdgenoten de ‘Koningin 
van de Misdaad’ werd genoemd, schreef 
zesenzestig romans en een honderdtal korte 
verhalen, die in zo’n honderd talen zijn 
verschenen en waarvan wereldwijd zo’n 
twee miljard exemplaren zijn verkocht.

'Voor Agatha Christie-fans is deze strip 
zeker een aanwinst voor de verzameling 
en we zijn ervan overtuigd dat, mochten 
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Detective- Agatha Christie, Dood van een huistiran

INHOUD

 Von Eckartsberg
        Gung Ho
 Tsai Chaiko Nicolas le
        Floch, Shayne

& Emilio van der Zuiden
            De Autoreportages
            van Margot, McQueen 

Dominique Ziegler
Olivier Dauger
    Hemel in Puin, 
    Hemel in strijd 

er in de toekomst nog albums gemaakt worden door dit duo, we best zullen kunnen 
wennen aan de Hercule Poirot die de heren hier neergezet hebben.' Diederik van de 
Velde - stripspeciaalzaak.be

Simon Hardy is de 
speciale afgezant van 
een Brussels dagblad. 

De weinig ervaren 
journalist moet er 

alles aan doen om de 
Derde Wereldoorlog te 

voorkomen...

‘De tekenstijl van Frank    
Leclercq is net heel 
efficiënt en helder 
en zijn figuurtjes 
acteren soepeler 
dan in pakweg de 
klare lijn-strip Blake 
en Mortimer die toch 
een voorbeeld is voor 
deze reeks. Ook de 
avonturen zijn die term 
waardig: we reizen begin 
jaren 1960 de wereld rond met 
de Brusselse reporter Simon 
Hardy, die werkelijk 
zijn beroep 
uitvoert in 
tegenstelling 
tot collega’s 
als Kuifje of 
Rik Ringers, 
om 
rampen te 
voorkomen 
zoals een 
Derde Wereld- 
oorlog of een  
gevaarlijke vulkaanuitbarstingen 
die miljoenen mensenlevens 
kan kosten.’ David Steenhuyse - 
Stripspeciaalzaak.be

Collector 
Pack

Frederic 
Brremaud 

1938, 
Death Valley, 

Sprietje 
 Leclercq 1938

ISBN: 978-94-6373-318-2
4 x hardcover 

4 x 56 blz.
€ 79,95

Detective- Simon Hardy
©

 2020 Editions Clair de Lune
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Sciencefiction - De eer van de Tzarom

Voor mij, daarentegen, 
is het prijsschieten!

Ze zijn gefrustreerd, 
omdat ze niet durven 

schieten als er kostbaar-
heden in  het spel zijn…

En als we 
alles hebben

 gehad…

Je maakt iedereen 
gek met je 
blafbekkie!

Django, 
kop dicht!

Sciencefiction - De eer van de Tzarom

De eer van de Tzaroms 
  Wilfrid Lupano Op de barricades,  

De Engelsman die niet van vuurwapens houdt,  
Alim de leerlooier 
1Paul Cauuet  

1. Sterke familiebanden 
ISBN: 978-94-6373-474-5 

2. Het theorema van exfiltratie 
ISBN: 978-94-6373-475-3 

Softcover  
48 blz 
€ 8,95 

VERWACHT
MEI 2020

1/2. Sterke familiebanden 
Even voorstellen: de familie Tzarom, beruchte 
intergalactische boeven. Moeder Lubna, tevens het brein 
van de bende, is in het gevang beland maar heeft zich 
verzekerd van de hulp van een jonge bijstandsadvocaat. 
Die worstelt zich door het dossier, daarbij absoluut niet 
geholpen door zijn uiterst merkwaardige cliënten die 
zich niet in het minst voor het proces interesseren. Tenzij 
het uitdraait op zo’n winstgevend zaakje waarvoor deze 
familie een fijne neus heeft! 

2/2 Het Theorema van Exfiltratie 
De opzet van de Tzaroms werkt. Terwijl moeder in haar 
cel haar moleculen laat versmelten met een polymorf 
organisme, staat papa op het punt om het grote geheim 

van de familie te onthullen aan hun jonge advocaat: het 
beroemde Theorema van Exfiltratie. Dat slimme plan 
is één ding, maar soms is dat niet genoeg. Wat je ook 
nodig hebt is... geluk! 

compleet verhaal in 2 delen van 
de makers van:



Sciencefiction - Solo

Seizoen 1: 
Compleet in 5 delen

  &  Oscar Martin
978-94-6373-149-2

5 x Softcover 
€ 44,95

Solo Kannibalenkronieken kortverhalen
Compleet in 3 delen
  &  Diverse auteurs
978-94-6078-832-1
3 x Softcover 
€ 27,95

Solo Fortuna
Compleet verhaal
  Oscar Martin 
  Alvaro Iglesias

978-94-6078-998-4
Softcover 

€ 9,95

VERWACHT
MEI 2020

Sciencefiction - Solo Legatus

'De tekeningen vullen perfect het scenario aan. Ze tonen ons 
een troosteloze wereld, een ware woestenij waar het moeilijk 

is om te leven of te overleven. Waar achter iedere rots of zand- 
heuvel het gevaar loert. Het geheel is een pracht van een 
verhaal gevuld met geweld, eenzaamheid, troosteloosheid 

 en geen of weinig zicht op een nieuw leven. Maar  
net zoals het gevaar loert achter iedere rotsblok

 bloeit er ergens ook nog een kleine kiem  
van liefde en van hoop.' 

WG - Stripinfo.be

Legatus, de geadopteerde zoon van Solo, is 
nu alleen en besluit zijn eigen weg te gaan 
om te overleven. Hij verzamelt leden van alle 
rassen om zich heen, waarmee hij op zoek 
gaat naar wat vrede in de kannibalenwereld. 
Maar deze nieuwe groepering maakt de 
mensen bevreesd die in hun gebied wonen, 
zodat de strijd verdergaat. Zal Legatus zijn 
volgelingen naar de overwinning leiden 
met de overtuiging dat een ideaal zelfs de 
allerhoogste muur kan vernietigen? 

Solo Legatus 1
  &  Oscar Martin
Deel 1 van 3
ISBN: 978-94-6373-476-9
Softcover 
80 blz. 
€ 9,95 

Een nieuwe cyclus 
van Oscar Martin 

in 3 delen!
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Avontuur - De vleugels van de aap

De vleugels van de aap 3
  &  Etienne Willem
Het meisje van de Wereld Expo, 
Het zwaard van Ardenois
ISBN: 978-94-6373-480-6
Hardcover - 48 blz. 
€ 19,95

VERWACHT
MEI 2020

GELIMITEERDE OPLAGE
LAATSTE DEEL SERIE COMPLEET

Vleugels van de aap
1+2 Voordeelpakket

MET ART-PRINT!
ISBN: 978-94-6078-947-2

2 x Hardcover 
2 x 56 blz.

€ 24,95

1933, Chicago is het decor van de Wereldtentoonstelling. In de 
hoofdstad van misdaad en smokkel is alcohol gouden business. 
Niet iets waar Harry Faulkner zich mee bezig houdt, natuurlijk.
nou ja, tenzij je heel hard om geld verlegen zit. Het leven van 
Harry wordt steeds ingewikkelder als hij klem komt te zitten 
tussen Howard Hughes en Al Capone. En dan duikt er ook nog een 
mysterieuze moordenaar op die deze stuntaap wil vermoorden...

Avontuur - De vleugels van de aap

6

Ik vlieg over Het 
michiganmeer met 

bewolkte lucht en 
sterke wind. Een 

gezonde wandeling, 
zoals altijd…

Daar heb je mijn 
kameraad. Lekker 
stipt, zoals altijd.

En nog eentje! Dat is de vijfde 
dranksmokkelaar die neergaat deze 

week. Hoover mag me wel een medaille 
geven als dat zo doorgaat. Vooruit! 

Terug naar huis, de kustwacht 
bekommert zich wel om het wrak. 

©
 2020 Editions Paquet
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Avontuur - De vleugels van de aap

Motoren uit, we
 gaan landen.

Rookwolk, ok… 
zoals altijd…

Perfect! het Lijkt 
hollywood wel! 

ZO... Rustig 
afwachten, maar.

op de klok...
zoals altijd. 

Hello Lumpyy? Maak je ook 
een gezonde wandeling? 
De jongens hebben de 

allerbeste kratten whisky 
aan boord gebracht. 

Dus ik nodig je uit voor het 
beste restaurant van Chicago.

Jij gaat met 
ons mee. 

nee.

8

Avontuur - De vleugels van de aap

Daar heb je mijn 
kameraad. Lekker 
stipt, zoals altijd.

Wat had je dan 
gedacht, Rood 
varkentje?

Pezzo di 
merda!

Da’s het 
Lexington hotel! 

He! Kan dat gekakel 
achterin eens 

ophouden?! We zijn er! 

Rustig aan, Lumpy. 
Ik ben heel braaf 
geweest.  alles is 
goed. Zolang Betty 

hier maar geen lucht 
van krijgt. 

Je laat ons zweten voor de maffia, 
de zoveelste federale overtreding 

met je vliegbrevet. en van wat ik nu zo 
zie, lijkt het erop dat je de baas kwaad 

hebt gemaakt. Heb je soms ook met 
z’n vrouw aangepapt, soms? 

"Hou je vast, lumpy. 
Ik heb een geweldige baan

voor je in Chicago. 
Dik betaald, let maar op."

 En waar draait het op uit?

Nee maar! 
Heb je enig 
idee wie hier 
huist, Harry? 

sjiek
hoor. 

Jawel...   

©
 2020 Editions Paquet
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©
 2

02
0 

Az
nk

am
a 

Ed
iti

on
s

Pandala
Hardcover Collector Pack

 Bertrand
 Hottin

ISBN: 978-94-6078-816-1
3 x 64 blz. 

€ 44,95

Atlas & Axis Collector Pack
 &     Pau
ISBN: 978-94-6078-340-3
4 x 64 blz. - € 59,95
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Avontuur - Jack Wolfgang

Jack Wolfgang
Softcover Collector Pack 
 Reculé
    Desberg
ISBN: 978-94-6373-486-8
3 x Softcover 
3 x 64 blz.
€ 27,95

Bij de CIA zijn sommige agenten net 
even iets specialer dan andere...
'Deze Jack Wolfgang is heel gracieus in het 
gat gesprongen dat ene Blacksad tot nader 
order (het blijft lang wachten op een nieuw 
album) heeft achtergelaten. Weggegaan 
is plaats vergaan?' Mario Stabel - 
Stripspeciaalzaak.be

©
 2020 M
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VERWACHT
MEI 2020

COMPLEET VERHAAL
SOFTCOVER
COLLECTOR PACK
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Jeugd - Celestine en de paarden

WAT ZIJN JULLIE LANGZAAM, 
VRIENDEN! HUMMIE EN IK 

VERVELEN ONS!

 ADIOS, AMIGOS! 
TOT BIJ DE MANEGE!

YA!

 DENK JE DAT HET VERSTANDIG 
IS OM JE ZUSJE ALLEEN TE 
LATEN GAAN, CELESTINE?

ALS ZE NOU 
VERDWAALT? OF ER 

IETS GEBEURT?

WEET JE HET ZEKER? IN DIT BOS 
VINDT EEN KOE HAAR EIGEN KALF 

NOG NIET TERUG!

HEEL ZEKER! 
EN IK ZAL HET 

BEWIJZEN…

WAT KARAKTERISEERT HUMMIE? 
 HET IS EEN PONY, MAAR VERDER?

EEN GEMENE PONY?

 NIET GEK… 
GA DOOR!

EEN PONY DIE 
STINKT? JE BENT 

WARM! WE 
    KOMEN IN 
  DE BUURT!

EEN PONY DIE 
SCHE… PRRRT!PRRRT!

BINGO!

ZOALS IK AL ZEI, WE 
KUNNEN HAAR NIET 

KWIJTRAKEN!

GEEN ZORGEN, 
WE KUNNEN HAAR 
NIET UIT HET OOG 

VERLIEZEN!

De GPS
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Celestine 
en de paarden
 Lili Mésange
    Turconi
Softcover
48 blz. per deel 
€ 8,95 per deel

C
ele

sti
ne en de paarden, opnieuw verkrijgbaar!C

ele
sti

ne en de paarden, opnieuw verkrijgbaar!

ALLE DELEN
OPNIEUW VERKRIJGBAAR!



Jeugd - TrolTrol
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Jeugd - TrolTrol

TrolTrol is een stripreeks voor jong en oud!

Jaren terug heeft zich een grote natuurramp voorgedaan. Wie en wat het veroorzaakt heeft is 
nog steeds een mysterie. Om de natuur te redden moet de levensboom in zijn originele vorm 
terug gebracht worden. Twee “plantkinderen” worden daarom op een geheime missie om de 
natuur te redden. Dit alles speelt zich af in een wereld waar dieren kunnen praten,
en waar robots ook hun zegje doen.

“Troltrol staat voor humor, avontuur en spanning. Een wereld waar het prettig vertoeven is.
Maar niet iedereen uit deze wereld deelt deze mening.’’ www.troltrol.be 

'Vermandere en Van der Hoeven weten je 
als lezer te pakken en het voelt volslagen 
normaal om te lezen over zelfdenkende ro-
bots, fluorescerende wortels en een maffe 
moeder in een watertank. En dat is knap.' 
Striptip.nl

'Ik heb gisteren eindelijk de tijd en rust ge-
had om TrolTrol te lezen...en ik heb er abso-
luut van genoten! Ik was zo benieuwd waar 
het naar toe ging en het verhaal hield me 
absoluut aan het lezen. Qua tekeningen...
prachtig!' Marcel J. Haster, de strip vlogger

TrolTrol
1. Hier zijn we dan
 D. Vermandere

 Ralf van der Hoeven
ISBN: 978-94-6389-697-9

Softcover
96 blz. 

€ 15,00

VERWACHT
APRIL 2020
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Alle covers in dit overzicht zijn niet definitief. Onder voorbehoud van type-en zetfouten. Aan deze brochure kan geen enkel recht ontleend worden. © Dark Dragon Books 2020
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Black Panther

VERWACHT
APRIL 2020

COMPLEET VERHAAL
IN 4 DELEN

Een nieuw tijdperk 
breekt aan voor 
Black Panther! 
Met de veel-
g e p r e z e n 
s c h r i j v e r 
Ta-Nehis i 
Coates aan het roer moet 
koning T'Challa een antwoord 
vinden op de problemen van het 
Afrikaanse land Wakanda. En 
daarbij zal hij tot het uiterste 
worden gedwongen.

Wanneer terreurgroep 
'het Volk' voor een 
gewelddadige opstand 
zorgt, breken onzekere 
tijden aan voor het 
land dat bekend 
staat om zijn geavanceerde 
technologie en oude krijgstradities. 

T'Challa moet zijn 
volk bij elkaar 

houden, maar 
dan duikt 

e e n 
bekende 

 schurk op. 
W a k a n d a 

verandert.Maar zal de koning die 
veranderingen overleven? Onrustig 
slaapt het hoofd dat de kroon draagt.  

Onrustig slaapt het hoofd dat het 
masker draagt.

Black Panther
Volk in opstand

    Ta-Nehisi Coates
     Brian Stelfreeze

ISBN 1/4: 978-94-6373-464-6
ISBN 2/4: 978-94-6373-465-3

Softcover 
72 blz.

€ 9,95.
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je hebt
geen volk. je bent 

mijn zoon niet 
meer.

ik ben de
weeskoning.

die zijn fa-
milie tartte…

die zijn land
tartte…

die van je werd
gescheiden.

je wilde
het perfecte

koninkrijk en
nu ben je zelf

verstoten.

u bent
de weg kwijt,

hoogheid.



Black Panther

ik bezocht de ar-
beiders van de vibra-

niummijnen, de trots van
ons land. want ik ben hun
koning en ik houd van ze
zoals een vader houdt

van zijn kinderen.

maar in de ogen
van mijn kinderen
zag ik enkel haat.

de haat
groeide.

en leidde
tot oorlog.

buig
voor jullie

koning! buig,
stel smerige

honden!
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'u bent uw
ziel kwijt.'
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oké, rotzak!
als je zo graag
wilt, kom maar

op! de oude venom 
zou geen on-

schuldige men-
sen vermoorden 
op mijn school-

reünie.

dit is angelo
fortunato, zoon

van een gangster
die deze symbiont
voor hem kocht op
een veiling voor
superschurken.

de oude venom
had zo zijn eigen
erecode, hoe gek

die dan soms
ook was.

zo ging het altijd
twee keer per week

na gymles. en ver-
geleken met flash
thompson en zijn
twaalf apostelen
stelt venom niets

voor.

maar
ja, dit is
venom

niet.

blijf
van me

af!

unnh!

Spider-Man door Mark Millar
VERWACHT
MEI 2020

Doctor Octopus maakt de stad onveilig! Heeft Spider-Man na zijn gevecht met Electro en 
Vulture nog wel de kracht voor wéér een confrontatie?

Maar dat is nog niet alles, want na een bezoek aan de X-Men wacht de volgende schurk 
alweer op Peter Parker. En deze keer is het een van zijn gevaarlijkste tegenstanders ooit: de 
moordlustige symbiont: Venom!

Spider-Man
Venom is terug

    Mark Millar Civil War, Wolverine 
Old Man Logan, Ultimate Avengers

    Terry Dodson Dromen, Star Wars
    Frank Cho Liberty Meadows

ISBN 3: 978-94-6373-484-4
ISBN 4: 978-94-6373-485-1

Softcover 
56 blz.
€ 8,95

COMPLEET VERHAAL IN
6 DELEN

REEDS
VERSCHENEN

- DE BESTE COMPLETE VERHALEN -



spider-man

VERWACHT
APRIL 2020

REEDS
VERSCHENEN

COMPLEET VERHAAL

Peter, Gwen en Miles hebben leren 
samenwerken, maar nu wacht er een nieuwe 
schurk op ze!

Na een ronduit desastreus verlopen 
confrontatie met Black Cat en haar kwalijke 
krachten zit het de drie Spiders even helemaal 
niet mee. Kunnen Peter, Gwen en Miles hun 
problemen weer opzij zetten of is dit het 
einde van hun spectaculaire samenwerking?

Marvel Action Spider-Man
Pech
    Delilah S. Dawson
    Fico Ossio
ISBN: 978-94-6373-466-0
Softcover 
72 blz.
€ 9,95

- DE BESTE COMPLETE VERHALEN -
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ik zeg al-
leen dat ik ook

een spider-
man ben.

dan noem
je jezelf toch

spider-man?

dat
bedoel

ik dus niet!
ik ben geen
spider-man

junior.

maar
de naam past

mij net zo goed.
we zijn gewoon
beiden spider-

man.



Marvel exlusives & conventie edities

VRAAG 

ERNAAR BIJ JE 

WINKELIER OF 

BEZOEK ONS 

OP EEN 

COMIC CON 

OF FESTIVAL!

-DE BESTE COMPLETE VERHALEN-
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Darth Vader jaagt op Luke Skywalker! Duizenden sondes worden 
de ruimte in gestuurd op zoek naar de Rebellenalliantie. Maar de 
rebellen brengen de sondes op een dwaalspoor door de helden op 
gevaarlijke missies te sturen. Chewie en C-3PO lokken een drone 
naar een planeet met een onstabiele kern, maar ontdekken 
een geheime droïdenbeschaving. Nu moeten ze deze droïden 
beschermen tegen de naderende Star Destroyers. Luke 
Skywalker komt tijdens zijn missie de Force-gevoelige 
Bendoh tegen. Is hij een waardevolle Jedi-leraar of een 
simpele oplichter? En als Han Solo en prinses Leia een 
misdaadbaas proberen uit te schakelen, wordt de situatie 
wat ingewikkeld omdat ze Leia's ex tegenkomen....

Star Wars
1/3 Rebellen & Rovers
ISBN: 978-94-6373-481-3
2/3 Rebellen & Rovers
ISBN: 978-94-6373-482-0
 Greg Pak
 Phil Noto
Softcover
64 blz. 
€ 9,95

VERWACHT
MEI 2020

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN
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Star Wars, rebellen en roversStar Wars, rebellen en rovers
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Star Wars Avonturen

REEDS
VERSCHENENReis naar een sterrenstelsel hier ver, heel 

ver vandaan met deze verzameling Star 
Wars-stripverhalen! Wanneer schrootbaas 
Unkar Plutt wordt ontvoerd, realiseert Rey 
zich dat ze misschien beter af is met hem 
dan met de nieuwe baas. Plus nog meer 
verhalen met Obi-Wan Kenobi, C-3PO, R2-D2 
en de rebellen vs. het Keizerrijk. Zij openen 
de deur voor een nieuwe generatie fans naar 
de wereld van Star Wars.

Star Wars Avonturen 
Collector Pack
 Landry Q. Walker 
        & Cavan Scott  
    Jon Sommariva 
        & Derek Charm 
978-94-6373-279-6
  3 x 80 blz. 
       € 29,95
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ALLE ALBUMS VAN DE DOORLOPENDE SERIE... TOT NU TOE!



Star Wars Collector Pack

VERWACHT
MEI 2020

COMPLEET VERHAAL

HARDCOVER
COLLECTOR PACK

Star Wars 
Collector Pack 7

De ontsnapping &
De afstraffing van Shu-Torun

 Gillen  
  Unzuetta

ISBN: 978-94-6373-483-7
4 x 64 blz. 

€ 39,95

Door het verraad van koningin Trios van Shu-
Torun kon het kwaadaardige Galactische 
Keizerrijk een verrassingsaanval lanceren op 
de vloot van de Rebellenalliantie. Hierdoor 
werden de rebellen uiteengedreven en 
werd hun heroïsche zaak bijna voor eens en 
altijd de grond ingeboord. Nu heeft Leia een 
  appeltje te schillen met het Keizerrijk én 
      met koningin Trios...

Star Wars Darth Vader

VERWACHT
APRIL 2020

Als beloning voor zijn diensten krijgt Darth Vader van 
keizer Palpatine de kans om op zoek te gaan naar de 
machten van de duistere kant. Hij keert terug naar de 
planeet Mustafar. Daar bereiken echo’s uit het verleden 
hem, zowel uit zijn persoonlijke verleden als uit de 
duistere geschiedenis van de Sith!

Star Wars Darth Vader Star Wars Darth Vader 
Collector Pack 6Collector Pack 6
Brandende zeeën &Brandende zeeën &
Fort VaderFort Vader
  SouleSoule    
        CamuncoliCamuncoli
978-94-6373-470-7978-94-6373-470-7
4 x 64 blz. 4 x 64 blz. 
€ 39,95 € 39,95 
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