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Juni en juli zijn meestal de maanden waarin we 
wat gas terugnemen wat betreft het uitbrengen 
van nieuwe producties. Maar omdat dit jaar alles 
anders gaat, vormt ons nieuwe fonds hierop geen 
uitzondering en presenteren we naast alle oude be-
kenden maar liefst twee nieuwe reeksen. Dat wordt 
dus genieten op de camping, achtertuin of zonnig 
balkon. Veel leesplezier!

Rob van Bavel • Uitgever 

Earl Tubb dacht dat hij orde op zaken kon stellen in zijn stad door 
rond te lopen met een grote stok. Hij had het mis. In Craw County 
maakt één man de dienst uit: coach Euless Boss. Maar dat is niet al-
tijd zo geweest. Ooit was Euless een jongeman. Een jongeman die 
bereid was te bloeden voor football. Een jongeman wiens vader geen 
moer om hem gaf.

Hoe kon de slechtste footballspeler van de Craw County High School 
uitgroeien tot de machtigste en meest gevreesde man in de stad? En 
welke prijs heeft hij daarvoor moeten betalen? In het tweede deel 
van Southern Bastards wordt het verleden blootgelegd van coach 
Boss, de grootste klootzak van hen allemaal.

STORM | #1 - herdruk 
978-90-8886-661-6
SC | 48 pagina’s | € 8,95

STORM | #23 - herdruk 
978-90-8886-658-6
SC | 48 pagina’s | € 8,95

STORM | #27 - herdruk 
978-90-8886-631-9
SC | 48 pagina’s | € 8,95

EKHO | #6 - herdruk 
978-90-8886-659-3
SC | 48 pagina’s | € 8,95

EKHO | #7 - herdruk 
978-90-8886-660-9
SC | 48 pagina’s | € 8,95
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Jason Aaron | Jason Latour 

SOUTHERN BASTARDS | GRIDIRON 
ISBN 978-90-8886-565-7 HC | 96 pagina’s | € 19,95

h e r d r u k k e n  -  T W E E D E  K W A R T A A L  2 0 2 0



Het vijfde deel uit de acht-delige integrale reeks van Agent 
327 bevat, naast opnieuw een lijvig dossier van ruim 50 
pagina’s, alle verhalen van Agent 327 die tussen 1999 en 
2001 door Martin Lodewijk werden opgetekend. Het zijn: 
Dossier Minimium Bug, De vergeten bom, Het pad van de 
schildpad en Cacoïne en commando’s. 

Alle avonturen van Agent 327 worden met deze reeks 
voor het eerst compleet gebundeld in de acht delen van 
Agent 327 Integraal, waarvan later dit jaar het zesde deel 
verschijnt.

Deze integrale is een voorbeeld 
van hoe wij vinden dat een integrale 

moet zijn.

      - stripspeciaalzaak.be

Martin Lodewijk

AGENT 327 INTEGRAAL | #5
1999 - 2001

978-90-8886-633-3 HC | 200 pagina’s | € 29,95
978-90-8886-634-0 LUXE | 200 pagina’s | € 89,95

Een aantal van Lodewijks bekendste 
reclamecampagnes
Boven: The war of the worlds.
Links: De Koninklijke Landmacht.
onder: Laat de dieren ook eens 
lachen voor ouwehands Dierenpark.
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  gRuTjEs-nOg-aN-ToE!  
wAt ’N GeHeImAgEnt Al nIeT 
MoEt dOeN Om iNcOgNiTo  
oP Z’N KaNtOoR Te 
kOmEn… GrRrR!

WaT ViNdT U VaN OnZe 
nIeUwE PrInTeR, MiJn-

HeEr iJzErBrOoT?

Ik hEb eR 
OnZe kErSt-
KaArTeN MeE 

GeDrUkT!

  DuS Je stoPt 
eR EeN FlOp iN En  
  hEt dRuKwErK 
FlOePt eRuIt?

        mEt dE CoLlAtOr  
         vAn dE InFoPrInT  
        CoLoR 100 KaN PeR 

       KeRsTkAaRt eEn  
    aNdEr pLaAtJe wOr-

DeN GePrInT, nAaSt  
nAtUuRlIjK NaAm eN   

         AdReS VaN De gE- 
          aDrEsSeErDe.

eEeH… bArEnD, iK HaD 
HiEr zOëVeN ’n fLoPpY 
MeT De sUpErGeHeImE 
InKoMsTeNgEgEvEnS 
VaN ZeKeR 500 ToP  

ZaKeNmEnSeN…

Boven: Illustratie voor een nooit 
verschenen T-shirt.
Rechts: verschillende tekeningen op 
verzoek en een eigen nieuwjaarswens 
van Ted en Martin Lodewijk om het 
nieuwe millennium in te luiden.
onder: vervolg IBM-strip.
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Eindelijk krijgt deze fantastische 
strip van Martin Lodewijk wat hij 
verdient: prachtige integralen.

       - de Stripvlogger

De kwaliteit van het 
gebodene 

staat buiten kijf.

            - de Stripaap



Christophe Arleston | Olivier Boiscommun

DANTHRAKON | #1
Het vraatzuchtige toverboek

978-90-8886-573-2 SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-574-9 HC | 48 pagina’s | € 18,95

In de mythische stad Kompiam leven meerdere intelli-
gente rassen samen. Nuwan is een mens en leerling-kok 
in het huis van een beroemde magiër. Met hulp van de 
knappe Lereeh, op wie hij stiekem een beetje verliefd is, 
leert hij lezen. Maar zijn bezoekjes aan de bibliotheek 
brengen hem in de macht van een zeldzaam toverboek, 
de Danthrakon. Als de bladzijden van het boek leeglo-
pen, kruipt de magie bij Nuwan naar binnen, maar dat 
durft hij aan niemand te vertellen. Een vreselijke inqui-
siteur onderzoekt het blanco toverboek, terwijl Nuwan 
voor iedereen verzwijgt dat zijn bloed en zijn tranen 
zijn vervangen door inkt... zelfs zijn pis is zwart! Maar 
de doodsbange Nuwan weet dat hij zonder de hulp van 
Lereeh nergens is...

De wat?

De echte 
danthrakon?

Het enige en unieke exemplaar van het 
belangrijkste toverboek. Meerdere 
kopiisten hebben geprobeerd het te 
kopiëren, maar ze werden allemaal 

krankzinnig.

Ik volg het boek al meer dan 
dertig jaar. Het veranderde 

zes keer van eigenaar, maar het 
lukte niemand om het te ontcijferen.

Het scheelde weinig of de danthrakon 
ging verloren toen onlangs de stad 

arpiome viel.

Mijn interesse voor het
boek was bekend, een rijke 
schrijfvriendin bewaarde 

het voor mij.

Herkennen jullie 
dit alfabet?

Euh… 
nee!

Echt 
niet!

Het heeft wel iets 
bekends, maar ik herken 

niet direct iets.

Nou dan kunnen jullie 
aan het werk.
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E e n  n i e u w e 
r e e k s  i n 

d r i e  d e l e n 
d o o r  h e t 

s t r i p g e n i e
c h r i s t o p h e 

a r l e s t o n



Christophe Arleston | Olivier Boiscommun

DANTHRAKON | #1
Het vraatzuchtige toverboek

O! 
De danthrakon 
verdedigt zich!

Ik moet 
het boek mijn wil 

opleggen!

Adem in...

Yes! Tiliiipuh! Nuwan! 
Gaat het?

Jouw spreuk en 
de danthrakon, ze 
vochten en ik zat 

ertussenin!

Ja, en daar 
hebben wij 

iets van 
geleerd...

Jouw wil was sterker, 
de bloedmagie stroomt 

van nature in jou!

Ga je me verraden?

Nee.

Maar de inquisiteur 
zal zich afvragen 

waarom je nog niet 
bij hem bent.

Hij zal het snel 
snappen als hij 
me onderzoekt.

Verstop je, nuwan. Ik zeg wel 
dat ik je niet kon vinden.
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Rob van Bavel | Romano Molenaar

STORM - DE KRONIEKEN VAN 
PANDARVE | #32
Het offer van Narvatica 

978-90-8886-623-4 SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-624-1 HC | 48 pagina’s | € 18,95
978-90-8886-625-8 LUXE | 64 pagina’s | € 49,95

Een doodgewaande vijand van Storm beukt op de 
stadspoort van Mardukan. Hij wil de rekening met de 
Anomalie vereffenen, maar heeft daar wel de hulp van 
de theocraat van Pandarve voor nodig. 

Ondertussen reizen Storm, Roodhaar en Nomad door 
een triest poollandschap en stuiten daar op een zwaar 
beveiligd transport. De beveiligers willen het trio 
best meenemen naar de dichtstbijzijnde stad, maar 
uitsluitend op eigen risico. 

Wat volgt is een spannende reis met brute aanvallen 
op het transport, monsterlijke gorilla’s, bloeddorstige Tsepowa, reusachtige ijsgeesten en een macaber relikwie.

I J Z I N G W E K K E N D :  D E  N I E U W E  S T O R M !

WIN

EEN UNIEKE

PRENT

HET OFFER VAN NARVATICA VERSCHIJNT IN DRIE 
UITVOERINGEN: EEN SOFTCOVER, HARDCOVER 
EN LUXE EDITIE. 

De luxe editie bevat naast het complete verhaal ook 
een dossier met veel exclusief beeldmateriaal. 

De specs op een rijtje: 
• In linnen gebonden hardcover
• Gelimiteerde oplage van 300 exemplaren
• Genummerde en gesigneerde prent door 
    Romano Molenaar

ABONNEER JE OP ONZE MAANDELIJKSE 
NIEUWSBRIEF EN MAAK KANS OP EEN UNIEKE 
PRENT VAN ROMANO MOLENAAR!

De eerste pagina van Storm 32 werd voor de 
publicatie aangepast. We verloten 10 exclusieve 
prints van de originele pagina t.w.v. € 75,- onder 
iedereen die is ingeschreven op onze nieuwsbrief.
Kijk op www.uitgeverijL.nl voor meer info!



De trek overleven? Onmogelijk! Tenzij je aan boord bent van 
de U.C.C. Dolores in gezelschap van een aan drank verslaafde 
robotmoordenaar en een non die vers uit het klooster komt. 
Dan heb je misschien een kans om het tot het einde vol te 
houden…

U.C.C. DOLORES IS DE NIEUWE REEKS 
VAN DIDIER TARQUIN WAARMEE HIJ 
BUITEN HET UNIVERSUM VAN TROY 
TREEDT EN ZELF STRIPGESCHIEDENIS 
SCHRIJFT.

b l a b l a

Didier Tarquin | Lyse Tarquin

U.C.C. DOLORES | #1
In het spoor van de nieuwe pioniers

978-90-8886-549-7 SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-550-3 HC | 48 pagina’s | € 18,95

het gaat 
me nooit 
lukken!

nooit!

9
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moge de nieuwe pioniers me  
vergeven en me te hulp  
komen, want ik heb heel  
veel moeite om hun weg  

hierin te ontdekken.

maar er zijn misschien meer zorgen.  
kash lijkt net zo verloren als ik.  
dat zie ik in zijn ogen wanneer hij  

naar me kijkt alsof hij een spook ziet. 
ook al heeft hij mijn leven gered,  

ik twijfel of ik op hem aankan.

dag 3: in de ruimte lijkt de  
tijd anders te verstrijken.  

de tijd neemt zijn tijd, zou ik  
zeggen. dus maak ik daar  

gebruik van om met tork te  
praten. ook al is hij niet erg  
spraakzaam, ik kom iets meer  
te weten over die generaal  
mcmonroe, maar hij zegt  
niets over mijn moeder!

de enige die in  
deze toestand iets  

lijkt te weten, is die 
tork die mijn oor-

sprong lijkt te 
kennen. ik hoop dat  
ik niet te veel van  

hem verwacht.

dag 2: vreemd gevoel om  
met twee onbekenden  

opgesloten te zitten in  
een grote kist van metaal.  

volgens mij voelen  
zij zich hetzelfde…

dag 5: kash heeft nog  
steeds die vreemde blik als  
hij naar me kijkt. iedereen 

begint zijn plaats te 
vinden binnen de dolores. 

ik probeer te leren 
vliegen, valt niet mee…

dag 9: moeilijk om een  
beeld te vormen van wie  
mijn vader was, met de  

“grote strateeg”-versie  
van tork en de “oorlogs- 
fanaat”-versie van kash.

dag 15: hoewel we op  
elkaars lip zitten, wordt  

de sfeer meer ontspannen.  
kash plaagt tork regel- 

matig, maar die geeft 
geen kik.

32 33
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Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen-
gesteld, echter aan de gegeven informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend. Prijswijzigingen voorbehouden.
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Gerard Leever 
SUUS & SAS | #18 Selfietijd 
978-90-8886-588-6
SC | 48 pagina’s | € 8,95

Martin Lodewijk 
AGENT 327 
#11 De ogen van Wu Manchu 
978-90-8886-594-7
SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-595-4
HC | 48 pagina’s | € 18,95

Eric Heuvel
JANUARY JONES | #11 Jachtkruiser
978-90-8886-635-7
SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-636-4
HC | 48 pagina’s | € 18,95

Thom Roep | Piet Wijn 
DOUWE DABBERT  
#20 De zwarte kimono
978-90-8886-600-5
SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-601-2
HC | 56 pagina’s | € 18,95

Ayoles | Guarnido
Het goud van de zwendelaar 
978-90-8886-551-0 | HC | 162 pagina’s | € 29,95

Corbeyran | Kowalski
BADLANDS | #3
978-90-8886-640-1 | SC | 56 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-641-8 | HC | 56 pagina’s | € 18,95

Katz | Créty
STEEN DER CHAOS | #1 Het bloed van de 
ruïnes
978-90-8886-575-6 | SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-576-3 | HC | 48 pagina’s | € 18,95

v o o r u i t b l i k  a u g u s t u s  /  s e p t e m b e r


