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Piratenverhalen
 heb me altijd gefasci-

neerd, maar als je alles 
gelooft wat de boeken 

over hen schrijven...

zo jammer,
met al deze

 hersenschimmen
 rusten onze
 legendes op 
onwaarheden.
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deze  flamboyant 
boekaniers, met
 vrijheid om te 
vechten voor 

zwaard of liefde…

de 
dapperheid, 
de palavers 

en alle 
folklore 
vleit onze 
naïviteit.

Avontuur - Jim Hawkins
©

 2020 M
ediatoon

Avontuur - Jim Hawkins

Jim Hawkins
  &  Sebastien Vastra 
Kiliwatch, Spyder, Vrijbuiters 
1/3. Het testament van Flint 
ISBN: 978-94-6373-566-7
2/3. De duistere helden van de zee
ISBN: 978-94-6373-567-4 
softcover 
56 blz. 
€ 9,95

VERWACHT
OKTOBER 2020

Een toekomst als keukenbediende en een familieherberg 
als erfenis. Maar Jim Hawkins ziet zijn toekomst veel liever 
op zee. Hij heeft wel wat hulp nodig hebben van het lot of 
Bill Bones, die oude zeewolf die net met zijn kostbare kaart 
is aangemeerd, om Jim in een wervelwind van avontuur te 
storten. Maar als er iets gevaarlijks is in deze wereld, dan 
is het wel om een   fortuin op papier te hebben ...

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN!
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of Heeft u liever de
 sluier en de lagen 

van leugens?

dorst u nu naar 
de waarheid?

voor degene 
die niet ingepakt 
worden door 
gekunstelde

 overwinningen…

die niet 
opstaan met 
een mes vol
 in het hart 
gestoken...

en waar dappere 
harten niet gekroond 

worden...

jullie,
luister goed 

naar wat 
volgt, dit is 

mijn verhaal.

De geheimen die
 de piraten hebben 

interesseren u
 meer?

Voor zover
Ik me herinner, heb

 ik een rustige kinder-
tijd gehad, zonder 

problemen.

Maar bij toen ik vijftien 
werd, voelde ik mij  als een 
gekooid dier in Cornwall,

mijn geboortegrond.

Mijn dromen 
voerden mij 
ergens an-

ders, voorbij 
de horizon, waar geen

 grens bestaat 
voor de schepen.

Ulysses,
Drake en

Roberts waren 
mijn helden,
ongelukkige 

reizigers
geleid door
 hun dorst

naar
avonturen.

Ik heb uren uitkijkend 
over zee doorgebracht,  
klaar om aan boord te 

gaan als ze verschenen.
Ik zag mezelf al 

trots aan de reling 
staan, met mijn sabel 
dood en verderf zaai-
end onder de vijand.

maar alle helden hebben
 een moeder, en de mijne had de 
neiging om me met beide voeten 

op de grond te houden…
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Avontuur - Jim Hawkins Avontuur - Jim Hawkins

© 2020 Mediatoon
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Ik ... Ik dacht dat dit 
het juiste moment was... 
Ik ... Ik weet niet wat 

er mis is! Ik heb...

boem!

denken... denken jullie 
dat we veel schade 

hebben?

het zou ze toch moeten 
tegenhouden. ze weten nu dat 

we geen grapje maken!

vuile forbes, 
hij heeft goed werk 
geleverd, deze keer!

hij heeft misschien geen 
tijd gehad om hen te waarschuwen, 

maar het is waar, hij is niet blind, als hij bij 
hen is, kan hij hen de weg wijzen!

Ze zullen niet slagen! en 
als god ons eindelijk besluit 
te helpen, zal brian spoedig 

arriveren!

laten we hopen dat de groep van Brian 
snel is, want walston was niet onder de indruk

 en hij keert terug om aan te vallen.

het is grappig, 
Walston!

Oké, ze allemaal 
tegelijk aanvallen is 
waarschijnlijk niet de 

juiste methode, maar dat 
is geen reden om mij er 

altijd heen te 
sturen!

maak je klaar, jongens, 
deze zijn van ons!

apekop!
je passeert 
vooraan!

pff...

Avontuur - Twee jaar vakantie Avontuur - Twee jaar vakantie

© 2020 Editions Glenat

Veertien jonge jongens van een universiteit in Nieuw-Zeeland zitten vast op een schoener op drift 
van de Stille Oceaan. Als hun schip zinkt op een zichtbaar verlaten eiland, moeten ze leren zichzelf 
te organiseren ondanks de rivaliteit binnen de kleine gemeenschap. 
Maar door het eiland te verkennen, ontdekken de veertien 
avonturiers dat het eiland veel geheimen heeft ...

Twee jaar vakantie Deel 3
  Brrémaud Love, Simon Hardy, Sprietje
  Hamo De Blauwbloezen, Special Branch, 
      De wilde vlucht
ISBN: 978-94-6373-543-8
Softcover
48 blz.
€ 9,95

REEDS
VERSCHENEN

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

We zijn heel dol op de adaptatie die de scenaristen Frédéric Brémau 
(Brrémaud) en Philippe Chanoinat van deze classic gemaakt hebben. Ze 
laten de spanning van de pagina's druipen en katapulteren de evergreen zo 
linea recta de eenentwintigste eeuw in. Tekenaar Hamo (een pseudoniem 
van Pierre-Yves Berhin) hanteert een toegankelijke en commerciële stijl 
die we wel kunnen pruimen. -Stripspeciaalzaak.be
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Avontuur - De vleugels van de aap

© 2020 Editions Paquet

mijn respect… … Meneer 
Capone.

kom kom, geen 
ceremoniële 

toestanden onder 
ons, jongen! 

Ik weet 
wat ik je 

schuldig ben!

men zegt dat jij 
iets magisch over 

je hebt...

. . . dat geen enkele 
piloot van de FBI jou 

kan tegenhouden!

Dan bent u 
voorgelogen. Ze 

hebben me op elke 
trip neergehaald. 

maakt niet uit hoe je het doet! 
Het belangrijkste is dat je telkens 
opnieuw de zending bij me aflevert. 
Ik heb een piloot zoals jij nodig 

voor een delicate missie...

Glups.

De vleugels van de aap 3
  &  Etienne Willem
Het meisje van de Wereld Expo, 
Het zwaard van Ardenois
ISBN: 978-94-6373-530-8
softcover - 48 blz. 
€ 9,95

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

Deel 1+2
ISBN: 978-94-6078-551-3

2 x Softcover 
2 x 56 blz.

€ 14,95

1933, Chicago is het decor van de Wereld-
tentoonstelling. 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

VOORDEELPAKKETVOORDEELPAKKET
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Jazz Maynard
    Raule Isabellae, Arthur 

Trivium, de kunst van het sterven
 Roger Michel

1. Oost west, thuis best
ISBN: 978-94-6373-539-1

2. Het lied van de buitenwijken
ISBN: 978-94-6373-540-7

Softcover
48 blz. 
€ 9,95

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

NIEUWE REEKS
IN 7 DELEN

'Jazz Maynard leest als een stadswestern, in een shaker en hoed 
je voor een explosief goedje. Maar wel eentje die verduiveld 
lekker smaakt met een knaller van een afdronk!' Depoort.be

Na 10 jaar ballingschap in New York keert de bad motherfucker 
Jazz Maynard terug naar Barcelona. Hij ontving een wanhopige 
brief van zijn zus Laura. Zij wordt door haar  drugsverslaving 
in een zeer onfris prostitutienetwerk gevangen gehouden 
waarbij ook minderjarigen worden misbruikt... 

©
 2020 M

ediatoon, Dargaud

Ik heb je een aantal brieven geschreven, 
ik hoop dat je ze hebt ontvangen.

meerdere keren hebben mannen mij be-
loofd om je op te zoeken om mijn 
bericht af te leveren. Maar de bazen 

komen er altijd achter en dan slaan ze
 me. Ik kan het niet meer aan, Jazz. 

wacht jij eens 
even, schatje. Ik heb 
je hier niet eerder 

gezien.

ben je doof of 
zo? Oke, je hebt erom 

gevraagd. Je tandarts zal 
moeten overwerken.

Weet je, ik heb er altijd van 
gedroomd om met jou naar 

amerika te gaan. Die droom is 
een nachtmerrie geworden.

Thriller - Jazz Maynard Thriller- Jazz Maynard
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Detective - Agatha Christie, Het A BC Mysterie
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VERWACHT
OKTOBER 2020

Detective - Agatha Christie, Het A BC Mysterie

Agatha Christie, 
Het ABC Mysterie
 Frédéric Brremaud 
 Alberto Zanon 
ISBN: 978-94-6373-557-5
Hardcover
64 blz. 
€ 19,95

COMPLEET
VERHAAL

Een race tegen de klok is begonnen. Poirot ontvangt 
een brief waarin een moord in Andover aangekondigd 
wordt, en dat hij het kan voorkomen ... Helaas, de moord 
is gepleegd. Een tweede brief kondigt een nieuwe 
misdaad aan, dit keer in Bexhill. Komt Poirot deze 
keer op tijd? En waarom misdaden in steden in 
alfabetische volgorde? Is het het werk van 
een gek, of zit er een andere reden achter 
deze reeks van moorden ? Hercule Poirot 
zal nogmaals al zijn grijze cellen aan 
het werk moeten zetten om de 
dader te ontmaskeren.

In juni 1935, verliet ik mijn ranch in zuid 
amerika om zes maanden in Engeland door 

te brengen. Het spreekt voor zich dat 
mijn eerste doel was om mijn oude 

vriend, Hercule Poirot, te bezoeken.

hij had zijn intrek genomen in 
een van de modernste gebouw-

en in Londen. Ik vermoedde 
dat hij het uitsluitend van-

wege de geometrische 
lijnen had uitgekozen.

die geometrische figuren zijn 
een ware lust voor het oog, 

vindt u ook niet?

Het is een beetje te
perfect naar mijn smaak. 
Na een dag in zo een ultra-

modern appartement 
verwacht ik vier-

kante eieren!

helaas mijn beste! de 
wetenschap heeft nog 

geen manier gevonden om 
de kippen te dwingen om te 
buigen naar de smaak van

 de dag. ze volharden 
dezelfde kleuren 

en maten!

het is je duidelijk aan te zien dat je 
pensioen een succes is, poirot!

laten we het daar
eens over hebben...

elke keer zeg ik tegen 
mezelf: dit is de laatste 
zaak. en meteen daarna 

gebeurt er iets.

ik lijk wel een 
prima donna die 
geen afscheid 
van het toneel 

kan nemen!

gelukkig gebruik ik mijn grijze cellen met mate. Ik sorteer, ik kies ... 
weet, mijn beste hastings dat Poirot niet meer geïnteresseerd is 

nu de misdaden opgelost zijn!

REEDS
VERSCHENEN
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Grafische Roman - Fee en de tedere robots, integraal

Twee verscheurde wezens in het hart van Carlotta, 
een uitdijende metropool. De één is een robot 
genaamd Jam, de ander een onvoltooide Fee die 
door haar schepper werd afgedankt. Ze stellen alles 
in het werk om de pure ongereptheid in zich terug 
te vinden en te behouden. Duizenden kleine elfen, 
gnomen, kobolden en kabouters.  Een gevallen 
keizer die zijn volk tegen zich in het harnas jaagt.

Een magnifiek verhaal van JIM in feeëriek licht 
over eeuwige liefde, hallucinerend en gewelddadig 
verbeeld door Beatrice Tillier en Frank Leclercq. 
Het decor is een wreed universum, barok en 
decadent, aangevreten door menselijke waanzin. 

Fee en de tedere robots, integraal
    JIM Een nacht in Rome
 Béatrice Tillier & Frank Leclercq
ISBN: 978-94-6373-536-0
hardcover
144 blz. 
€ 29,95

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

VOOR HET EERST
COMPLEET IN HET NEDERLANDS 

(Deel 2 & 3 zijn nooit in het 
Nederlands verschenen)

VAN JIM DE SCHRIJVER VAN
EEN NACHT IN ROME 

VAN DE TEKENAAR VAN (CYCLUS 3)
DE KLAAGZANG VAN DE VERLOREN GEWESTEN

EERSTE UITZET INCL.
ART-PRINT!

© 2020 Editions Glenat

Grafische Roman - Fee en de tedere robots, integraal

haar...

ik denk aan haar...

ik denk niet aan haar...
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Grafische Roman - Fee en de tedere robots, integraal

© 2020 Editions Glenat

excuseer me, maat. 
heb je een sigaret 

voor me?

hey, kluns! 
ik zeg iets tegen je...

... je zit daar al een eeuwigheid, met 
je kont vastgeschroefd op de richel

 en met je ogen naar de sterren ... 
wil je zelfmoord plegen? is dat het?

Grafische Roman - Fee en de tedere robots, integraal
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einde van de droog-
legging, jaren 30.

Ik wist dat hij rijk was, 
die Theo, dat hij iedereen 

kon overtuigen.

hij brengt 
me terug 

naar hier... De stad waar 
niets zichtbaar 

verandert.

maar ik heb tenminste 
een echte reden om 

terug te keren... Walker!

5 jaar heb ik me afgevraagd 
of die klootzak won, of dat 

de wedstrijd was gefixt.

5 jaar om die kinkel 
te kloppen en om 
die ene vraag te 
beantwoorden...

dezelfde 
gangsters...

dezelfde 
stank...

Western - Blue NoteGrafische Roman - Blue Note

Blue Note integraal
    Mariole Zij schreven geschiedenis, 

        De weelde van Thorgal, Kriss van Valnor
    Bourgoin Codex Angelicus

ISBN: 978-94-6373-556-8
Hardcover

Compleet verhaal
144 blz.
€ 29,95

De drooglegging in de jaren 30. Jack Doyle 
heeft gezworen om  geen voet meer in de 
ring te zetten en niet meer voor geld vechten. 
Alcohol, gangsters, "gangreen" zoals hij 
het zelf noemt, het is allemaal voorbij! Het 
verleden blijft echter aan zijn huid plakken. 
En voor één gevecht, slechts één, dompelt 
Jack zich weer onder in de buik van een stad 
waar hij net zoveel van houdt als hij er een 
hekel aan heeft. Want New York heeft de 
onweerstaanbare charme van de"speakeasy 
feestjes", waar je kunt toasten tot het 
ochtendgloren en de mooie vrouwen aan je 
voeten liggen. Waar je dronken wordt op het 
ritme van de jazzmelodieën gespeeld door de 
beste muzikanten van het moment ...

VERWACHT
OKTOBER 2020

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN IN HC

EERSTE UITZET INCL.
ART-PRINT!

©
 2020 M

ediatoon - Dargaud
Grafische Roman - Blue Note
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Ben ik een ordinaire be-
drieger geweest? zal ik 
na al die tijd eindelijk 
het antwoord kennen?

Deze stad wordt goed 
beschermt. het comfort, 
de mooie dames. Dat alles 

is nier meer voor mij.

doyle?
Jack doyle?

Die walker 
zal als eerste 
de grond raken1

je bent het echt! 
Ongelofelijk! Ben je 

hier voor een 
gevecht?

luister, ik heb je hele 
carrière gevolgd, al je 
wedstrijden gezien, als

 u zo vriendelijk zou
 willen zijn...

Nee!
Dat wil ik 

niet.

wegwezen, 
kneus! voordat 

ik je neus 
verbouw!

deze stad
 is de hel!

ik hoop dat het 
kleine stukje van het 
paradijs nog bestaat.

©
 2020 M

ediatoon - Dargaud

kijk daar hebben we 
een oude gewoonte 
die ik gemist heb...

het is niet vanwege de 
goedkope koffie of sma-

keloze pannenkoeken.

maar voor een man die vecht 
en 's nachts leeft, zijn deze 
momenten waarop we gewone 

mensen ontmoeten waardevol. 
alsof de stad zich met een 
heel andere energie voedt.

mijn enige 
moment respijt...

heb je na al 
die jaren nog 

steeds niet geleerd
 om het puur te 

drinken?

als het minder 
smerig was, zou ik er 

geen ton suiker in hoeven 
mikken... tenzij je een 

ierse koffie voor 
me zet?

Nog steeds 
niet, man. Niet 

zolang het ver-
boden is...

Coburn is altijd strikt 
geweest, veel te veel

 voor de slangen 
van deze stad.

dus, je bent echt terug? 
Ik geloofde de poster 
niet toen ze hem kwamen 

ophangen.

Laat je niet 
meeslepen, ik ben hier 
maar voor ÉÉn gevecht. 

en ik heb je weer nodig in 
mijn hoek van de ring.

nee! dat is geen goed idee. de dingen zijn
 de laatste tijd erg veranderd met al die 

gokbendes. en ik wil niet dat de gangsters 
iets doen. niet in mijn bar of 

in de ring!

het is dat ik alleen jou 
vertrouw om met mij in de ring te 

staan. je kent al hun plannen. Als je er 
niet bent, hoe weet ik dan of er drugs 

of medicijnen in mijn waterfles zijn 
'gevallen'?

Western - Blue NoteGrafische Roman - Blue Note Grafische Roman - Blue Note
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Ik ga werk 
zoeken. Eens zien of

 ik hier kan integreren 
en wat centen verdienen. 
Ik ben het zat om altijd 

maar een vreemde te 
zijn in een dorp.

ik vind u wel
heel nieuwsgierig,
voor een barman...

barman!

Zie je? 
je probeert helemaal
 niet te integreren; je 

gedraagt je weer onfat-
soenlijk,. zo blijf je 

een vreemdeling!

Als ik deze vragen 
stel, dan is dat omdat ik 
ook de sheriff ben van, 
Gila Bend. Kortom, ik 

ben madame
Taylor…

Nee !!!

wat, Ik ?…
wat heb ik nou 
weer gedaan ?

biedt me een 
vuurtje aan. steek 
mijn sigaar aan!

Western - Chito GrantWestern - Chito grant
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Western - Chito Grant

De eenogige Chito Grant heeft nog een openstaande rekeningen in Gila Bend. Deze stad heeft 
zijn adoptievader, zijn enige familie, weggehaald. Hij is voor niemand bang, zelfs niet voor de 

aantrekkelijke Texas Taylor die de stad regeert. En aangezien Chito een opvliegend 
humeur heeft, jaagt hij iedereen snel tegen zich in het 
harnas... Tenzij het hem om andere redenen te doen is 

en de banden tussen hem en deze stad uiteindelijk 
complexer blijken te zijn dan verwacht . Gelukkig is 

er Sam: aanvankelijk nors en knorrig, raakt de oude 
man gehecht aan de vreemdeling.

Chito Grant integraal
    Jean-Blaise Djian

    David Etien
ISBN: 978-94-6373-535-3

Hardcover
Compleet verhaal

144 blz.
€ 29,95  

spectaculaire western -thriller waar een femme fatale 
het mysterie naar haar hand weet te zetten...

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

Chito Grant + 
Rio 1 + Rio 2

978-94-6373-534-6
3 x 144 blz. 
Hardcover 

€ 59,95
COMPLEET VERHAAL

VERSCHIJNT ALLEEN IN HC

VOORDEELPAKKETVOORDEELPAKKET

2 + 1
GRATIS!
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Red Clay Chronicles integraal
    Jérémie Guez
    Roland Boschi
ISBN: 978-94-6373-555-1
Hardcover
Compleet verhaal
144 blz.
€ 29,95

Het eerste stripboek van de romanschrijver 
Jérémie Guez, The Red Clay Chronicles, is een 
wilde en compromisloze western, meesterlijk 
getekend door Roland Boschi. Een zoektocht 
naar wraak in een land dat zijn wortels in de 
identiteit van de mens verankert. En de mens is 
de gevangene van de ruige woestijn...

Kansas, 1854. Een kind weet te ontsnappen 
aan het bloedbad dat zijn familie uitmoord, 
uitgevoerd door een bende desperados. Hij 
wordt opgenomen door de Comanches terwijl 
hij ronddwaalt, uitzinnig, midden in het bos. 
Hij wordt een volwaardig lid van de stam, 
getraind om te doden. Zijn naam is Red Clayen 
en als kind neemt hij al deel aan ongelooflijk 
gewelddadige aanvallen. Zijn witte huid is een 
troef om in vijandelijk gebied te infiltreren. 
Maar nadat hij een man is geworden, bereidt 
Red Clay zich voor om naar Texas te vertrekken 
om daar deel te nemen aan de Indiase oorlogen 
tegen de Verenigde Staten en Mexico. Maar 

voordat hij zich van de overwinning van de 
Comanche-natie kan verzekeren, heeft hij 
een nog een oude schuld te vereffenen ...

De wraak van een man... 
                  De woede van een natie.

de
oorlog vraagt

offers. je mag je 
broeders niet in de 

steek laten.

Nacoma ?

ik heb
vandaag iets

 gezien...

een coyote…

©
 2020 Editions Glenat

VERWACHT
OKTOBER 2020

Western - The Red Clay Chronicles

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN IN HC

Western - The Red Clay Chronicles
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heb je 
een visioen 

gehad?

Nee. Het was niet
echt een visioen. het leek 

eerder of hij me aankeek met 
stervende ogen. Of misschien 

was hij al wel dood ...

je zult al 
je krachten moeten 

bundelen en moeten bidden
  om je mannetje te kunnen 

staan in de aankomende 
strijd. het zijn mannen

 zoals jij die de 
zege zullen 

behalen voor
comanches.

Morgen trekken 
we naar het zuiden 
om onze gebieden 

te heroveren.

Nacoma…

Western - The Red Clay Chronicles Western - The Red Clay Chronicles
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Fantasy - Waldin - Pangolin comics
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   Waldin is een wervelend epos over ridders en vikingen, 
draken en elfen, liefde en magie.
Het verhaal draait om twee krachtige magische stenen, de seleniet en de 
obsidiaan, die leven en dood beheersen. De stenen zijn vele eeuwen geleden 

verloren gegaan, maar een kwaadaardig ras 
van meedogenloze vikingen, de hyrux, vond 

de Seleniet diep begraven in hun kale land. Ze 
gebruiken zijn macht om een   monsterlijke draak te 

besturen en vallen het koninkrijk Thesnia aan met een enorm 
leger. Hier hopen ze de Obsidiaan, de nog krachtigere steen van de dood, te 
vinden om de hele wereld te regeren!

fantasy - Waldin - Pangolin comics

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

Waldin, 
de kronieken van Thesnia

 1. Obsidiaan
  De Decker   Cornelis

ISBN: 978-94-6373-237-8
Softcover

40 blz.
€ 9,95
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Hallo, ik ben loth, bijna 61 jaar
 oud ... helaas, ik had graag de kans 

gehad om je te leren kennen…

sorry voor jou ... maar 
als je denkt dat ik daar mijn 

vingers in ga leggen, heb je het 
helemaal mis! 

goeie god,
het is niet waar !
wat heb ik gedaan 

om dit te verdienen?
ze hadden jou moeten
degraderen! je bent 
toch gedoemd tot

plezier?

geloof je echt die 
onzin die ze in je hoofd 

hebben gestopt?

waar heb je het over?
welke onzin?

oh, dan ben ik het al zat,
Laat maar zitten! Ik heb 
tenminste mijn film nog...

arme kleine jongen! men heeft 
van ons neurotische karika- 
turen van mensen gemaakt!

om 7 uur voel je een vage verslaving die 
elke dag je stemming bepaalt. Je wordt al 14 jaar 

geïndoctrineerd. hoe kan ik me voortplanten? 
anders verliezen we de hele mensheid!

Dat was het, kijk maar 
lekker verder naar je film… 

ik ga ontsnappen!

ontsnappen? Hoorde ik je 
goed? waar wil je heen? naar 
een ander sterrenstelsel?

Ik dacht dat jij rebels 
was! Ik ken het hoofd van 
een groep kleurlozen op

lexipolis. hij zal me opnemen!

Sciencefiction - Segmenten

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

“Er was die stomme film waar ik het einde 
niet eens van heb gezien... en daarna 
raakte alles in een stroomversnelling. 
Mijn persoonlijkheidstest waarmee werd 
geknoeid, mijn detachering op Nieuw Sparta 
in plaats van in het Segment van de lust, mijn 
veroordeling tot veertig jaar kunstmatige 
veroudering, de fantastische Jezreël en 
dit zieltogende sterrenstelsel dat alleen 
wij konden redden van de waanzin van de 
onsterfelijken. 

We hebben de verloren planeet gevonden 
waar het allemaal is begonnen. We zouden 
ontdekken hoe de zeven gidsen van het 
universum eeuwig waren geworden. Alleen 
wij konden zorgen voor het behoud van de 
hele mensheid. En toen…"

LOTH LUNGREN
2814 E.G.

NIEUWE REEKS
IN 3 DELEN

Een meesterlijke space-
opera, filosofisch, door twee 
prominente talenten van de 
XXVIII-eeuwse strip van het 

galactische tijdperk.

Segmenten
1. Lexipolis

ISBN: 978-94-6373-541-4
2. Lusthof

ISBN: 978-94-6373-542-1
    Malka De orde van Cicero
    Giminez De Metabaronnen

Softcover
48 blz. 
€ 9,95 

Sciencefiction - Segmenten

© 2020 Editions Glenat



Sciencefiction - Red Sun

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

Red Sun
1/2. Mijn broeder 
ISBN: 978-94-6373-568-1
2/2. Mijn Zuster 
ISBN: 978-94-6373-569-8
   Louis Androïden, Khaal 
    Alessandra De Bernardis
Softcover
48 blz. 
€ 9,95 

De hele mensheid is tot slaaf gemaakt in 
het Trappistenstelsel 1. We weten niet door 
wie of waarom. Ze hebben een genetische 
remmer die voorkomt dat de mensheid zal 
rebelleren ... Voor nu... 

VERWACHT
OKTOBER 2020

Sciencefiction - Red sun

© 2020 Editions Glenat 33 



Sciencefiction - Red Sun

© 2020 Editions Glenat

Sciencefiction - Red sun
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Historie - De nieuwe wereld

LEES
TIP!

In de 16e eeuw werd een 
jonge Spaanse priester door 

de paus naar de Nieuwe Wereld 
gestuurd om indianen te bekeren. 

Hij reist naar Apachegebied ver- 
gezeld door een vrijgelaten zwarte  
slaaf en een Azteekse prinses. Ze 

worden achtervolgd door een 
bloeddorstige bende die vastbeslo-
ten is de prinses terug te halen. Zij 
was immers uitgehuwelijkt aan een 
van de wrede bruten...

De nieuwe wereld
   Armanet & Helpert 
   Carloni De Vorsers, 
Zij schreven geschiedenis

978-94-6373-537-7
Hardcover

112 blz. 
€ 24,95

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN IN HC

© 2020 Mediatoon - Dargaud

Historie- De nieuwe wereld

Spanje 1602

na een lang leven van gebed is het 
mijn plicht om vast te leggen wat 

er in mijn jeugd gebeurde. dus mijn 
laatste krachten zullen dienen om 
de geheime gebeurtenissen voor 
iedereen openbaar te maken ...

om de uit-
zonderlijke 
wezens te 
begrijpen 
die ik heb 
ontmoet in 
die vreemde 
wereld, moet 
ik teruggaan 
naar gebeur-
tenissen die 

zich ont-
vouwden ...

... ruim voor 
mijn aankomst in 
tenochtitlan...

37 



na de zware strijd tegen de 
Azteken staan de Spanjaarden en 

hun bondgenoten de tlaxcala-
 indianen in de grote hal...

god, onze heer had in 
zijn goedheid ons de 

overwinning laten halen
 in de strijd ...

... onze tegenstander was 
de grote montezuma, heerser 
over de Azteken, wiens dood
 in de eeuwige heerlijkheid 

werd gevierd.

tenochtitlan
(huidige mexico)

azteekse 
hoofdstad, 

1520.

Historie - De nieuwe wereld

© 2020 Mediatoon - Dargaud

... de verove-
raar cortes 
peinst voor 

de lege 
troon van de 
montezuma-
heerser.

heer cortes, 
hier zijn de kinde-
ren van montezuma, 

zoals u vroeg.

we moeten 
ze snel buiten 

bereik van 
xicotenga 
brengen.

dank 
u, heer 
cortes!

zeg, cores,
als bondgenoot 

van de tlaxcala geef 
je ons de kinderen 

van onze vijand.

het spijt mij, xicotenga, 
maar deze kinderen zijn 
nu van mijn meester, de 
keizer, charles quint.

zal jouw 
keizer ze 

offeren aan 
zijn god? 

onze god
 eist geen 
offers.

nou de mijne, de 
grote quetzalcoatl, 

heeft het bloed van de 
nakomelingen van monte-

zuma nodig om deze 
overwinning te vieren.

Historie- De nieuwe wereld
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Juni 1808, 
Guadalquivirvallei

klaar voor
 de aanval?

ten aaaaanval! vuur!

dood 
aan de

indringers! verdwijn,
duivels!

fransozen, vuren!

Historie - El Libertador!

El Libertador! integraal
   Giraud De tien geboden, XIII Mystery

    Rey Violette Morris
ISBN: 978-94-6373-538-4

Hardcover
112 blz. 
€ 24,95

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

VAN DEZELFDE 
TEKENAAR

Juli 1808. Joseph Bonaparte, de broer van Napoleon, wordt 
tot koning van Spanje benoemd. In Andalusië is de opstand 

in volle gang. Àngel Talavera, een eenvoudige boerenzoon 
die zijn uitzichtloze situatie heeft weten te ontvluchten, leidt 
het verzet tegen de indringer, vechtend aan de zijde van de 

aristocratie. Maar deze vergeet niet dat er geen blauw 
bloed door zijn aderen stroomt en weigert hem als een 
van hen te beschouwen. Zijn hart wordt verscheurd 
tussen twee vrouwen, de ene strijdend aan zijn zijde, de 
andere dochter van een Spaanse edelman. Zijn militaire 
successen en moed leveren hem in de ogen van het volk 

de bijnaam "El Libertador" op. Ondanks de 
wind van vrijheid en gelijkheid die over het 
land lijkt te waaien, moet Àngel oppassen 
dat hij geen instrument wordt van de 
Spaanse macht. maar het grootste gevaar 
schuilt in het geheim van zijn afkomst. 

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN IN HC

© 2020 Mediatoon - Dargaud

Historie - El Libertador!
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wat, voor
 de duivel?

geef bevel om terug 
te trekken, cabron! 
wij zijn met drie keer 
zoveel. stop deze 

slachtpartij!

leg je 
wapens 
neer

wapens 
neer, 

soldaten!

het is
afge-
lopen!

lever hier je wapens in, 
sabels, geweren, pistolen, 
bajonetten, munitietassen, 

poederhoorns... alles!

onze
verliezen? achht gewonden, 

waarvan twee 
serieus, lope 

en ramon.

zullen ze
 het tot aan 
sevilla vol
houden?

als ze op de kar 
van de fransen 

reizen, zouden ze 
het moeten halen.

rot in de 
hel, vuile 
spanjaard

aaahhh!

Historie - El Libertador!

© 2020 Mediatoon - dargaud

Historie - El Libertador!
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Haarlem, 1757.

Ha HA
HA HA!

en,
Meneer 

Viravolta
de Lansalt,
spelen we 

door?

goed, whist kent u 
allemaal! we spelen 

volgens de gebruikelijke 
regels. Ik herinner u er 

toch nog even aan.
de inzet?

…uw 
leven,

natuurlijk.

Historie - Viravolta
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Historie - Viravolta

VERWACHT
SEPTEMBER 2020 Viravolta 

2/2. Het geheim van de koning
    Arnoud Delalande Surcouf,  

De Laatste Kathaar, Eleonora
    Eric Lambert De Laatste Kathaar,  

Reiziger, Flor de Luna
ISBN: 978-94-6373-331-1
Softcover- 48 blz. - € 9,95 

'Dat Éric Lambert een stukje kan tekenen, staat buiten kijf.' Diederik van de 
Velde - Stripspeciaalzaak.be

Arnaud Delalande stort zijn favoriete held in een nieuw avontuur.Een historische spionage-
saga vol capes en zwaarden, in beeld gebracht in de realistische stijl van Eric Lambert. Elk 
album is een afgerond avontuur.

'Over Viravolta 1: Fraai, in realistische stijl getekend en ingekleurd stripverhaal met grote 
aandacht voor de historische achtergrond. Spannend verhaal. Speelse lay-out.' NBD Biblion

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

VAN DEZELFDE
SCHRIJVER: ARNOUD DELALANDE

REEDS
VERSCHENEN
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Historisch - Toenga Compleet Historisch- Toenga Compleet

EXTRA COMPLETE NEDERLANDSE EDITIE:
Incl. niet eerder in het Nederlands verschenen: 'Toenga in de vallei der demonen'
Incl. alle Nederlandse PEP en Kuifje cover
Incl. alle Toenga covers gemaakt door René Follet en Jan Wesseling

-  111  -

op zoek naar een winterkamp voor
 hun stam, banen toenga en ohama zich  

een weg over een woeste rivier .

de vallei

der demonen 

Oh, Toenga! 
zullen we ooit 
een overwinter-

plaats voor 
onze stam 
vinden?

binnenkort 
komen de koude 

dagen! oh?!

wie…

war-han!
is hij 
dood?

nee! maar
 wel zwaar 
gewond!

het zijn 
beten en 

klauwen...
wat zijn dat voor 
vreemde wonden?

ttoengaoenga

we zullen 
wel moeten! 
War-han en 

ork-bach zijn al 
vertrokken om te 
verkennen. ze zijn 

niet terug-
gekomen!

-  112  -

war-han begint 
bij bewustzijn te 
komen! hij zal ons 
vertellen wat er 

gebeurd is...

… en waar zijn vriend 
ork-bach is!

aah… 
ooh… nee…

aah…!

aah… terug! terug!

demonen! demonen!

war-han is de sterkste! 
die boze geesten kunnen hem 
niets doen! terug! terug!

te…
terug!

war-hans vrienden zijn 
bij hem! je hoeft niets 

meer te vrezen...

aah ... oh! de demonen ...
in de vallei! de kleintjes ... 

de demonen zitten erin!

wat
bedoelt hij?

ohama! 

snel ga opzij! 

voorzichtig!!!

Covers door Jan Wesseling en René Follet

VERWACHT
OKTOBER 2020 TOENGA COMPLEET

  &  Édouard Aidans
ISBN: 978-94-6373-439-4

5 x Luxe hardcover met linnen rug, en 
goudopdruk in luxe cassette

5 x 192 blz. 
Normale prijs: € 200,00 

• Incl. alle 17 stripalbums en alle 12 kortverhalen
• Incl. het leesboek 'De woede der Geesten'
• Incl. uitgebreide dossiers met interviews, schetsen etc.

pre-orderINTRODUCTIE-PRIJS
€ 175,00 Eenmalige introductieprijs 

van € 175,00 geldig voor 
pre-orders/reserveringen in 

de stripwinkels
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Alsjeblieft.
 deze vleugels 

die ik heb gemaakt 
zijn zeker net zo 

pijnlijk.

Dat is wat 
ik ervan vond.

 maar de koningin 
pikte mijn wei-
gering niet.

Stop met het ver-
tellen van zoveel onzin! 
De winter komt welis-

waar terug, maar ik weet 
zeker dat het slechts 

tijdelijk is!

Erotiek - Het Nevelvolk
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Erotiek - Het Nevelvolk

VERWACHT
OKTOBER 2020 Het Nevelvolk

2/2. Op de vlucht 
    Katia Even Inguinis 

    Styloïde 
ISBN: 978-94-6373-564-3 

Hardcover
48 blz. 

€ 19,95 

REEDS
VERSCHENEN

48 49 

In het Drakenrotswoud leeft het Nevelvolk harmonieus in een wereld die te groot voor hen 
is. Hier wonen ook de fee Ailina en de kobold Amandil. In deze omgeving waar het genot van 
alle zintuigen wordt geprikkeld, hebben de kleine wezens een missie: de lente laten ontluiken. 
Maar wat als sommige feeën hun vleugels weigeren om met andere wezens te kunnen paren?



© 2020 Ominikey Ediciones

Art Book - The Art of Inputwo Art Book - The Art of Inputwo

The Art of Inputwo

Deze Russiche artiest zegt zelfs met zijn 
voeten te kunnen tekenen... Lekker!

The Art of Inputwo
  Inputwo
Hardcover
80 blz. 
€ 25,00
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978-94-6373-565-0
3 x Hardcover

56 +56+48 blz.
€ 39,95

Oorlogsstrip Oostfront  Squa d ron 
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wapenstilstand? we 
zoeken onderdak?

onderdak? shelter?

ok. 
onder-

dak.

Oorlogsstrip  Oostfront  Squa d ron 
VERWACHT
OKTOBER 2020 Tekenaar Giuseppe De Luca weet op een 

Hugaultiaanse manier vliegtuigen en ander 
rollendmaterieel te tekenen. - Stripspeciaalzaak.be

Juni 1943. Het Squadron begint zijn stempel 
op het Russische front te drukken. Zowel de 
vliegtuigen, de omgeving en de mensen, raken 
hen vertrouwd. De komst van jonge piloten 
brengt zelfs een beetje energie bij de troepen 
die moe zijn van de gevreesde lange Russische 
winter. Maar oorlog blijft oorlog... Hoewel ze 
de indruk hebben dat het beter gaat, zal het in 
feite alleen maar erger worden voor onze helden 
die de strijd om Orel zullen moeten aangaan, 
een van de meest verschrikkelijk van de Tweede 
Wereldoorlog ...

Oostfront Squadron 
5/5. Orel

 Patrice Buendia Tanguy en Laverdure, 
Air America, Buck Danny, Adler 

 Giuseppe De Luca Black Birds
ISBN: 978-94-6373-563-6

Hardcover
48 blz.

€ 19,95

2 + 1
GRATIS!

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

VOORDEELPAKKET DEEL 1 - 2 - 3VOORDEELPAKKET DEEL 1 - 2 - 3



Oorlogsstrip u - 4 7 
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kom op!
laat ze 
vallen!

Het wordt 
hier te heet onder 

mijn voeten!

geef mij je hand, 
ze gooien de 

bommen!

neeeee! Het veilig-
heidstouw is 
gebroken!

duiker in 
de zee 
zonder 

zuurstof!

het is afgelopen!
staakt het vuren!

onze 
onderzeeër 
houdt stand! kom op, we 

hebben meer dan 
de helft van het 
hijsen gedaan.

U-47 deel 12, Breekpunt

Britse vliegtuigen en onderzeeërs op 
Malta decimeerden konvooien van Duitse 
koopvaardijschepen tussen Italië en Tripoli. 
Met name sinds juli 1941, toen 70% van de 
door de hoofdroute varende boten tot zinken 
werd gebracht. Daarnaast bevoorraden de 
schepen van de Royal Navy, langs de kust van 
Alexandrië in Egypte, het bolwerk in Tobruk.
De Duitse strijdkrachten moeten daarom een   
andere aanlegplaats vinden in de Middellandse 
Zee. Het eiland Salamis, waarop de Griekse 
marine haar belangrijkste marinebasis 
had, wordt door de Kriegsmarine gekozen 
als steunpunt voor haar onderzeeërs in de 
oostelijke Middellandse Zee. Het kijkt uit op de 
ruïnes van de Akropolis bij Athene. Het is vanuit 
deze smalle baai dat de onderzeeërs zich zullen 
verspreiden in een poging de strijdkrachten van 
nazi-Duitsland te verdedigen...

VERWACHT
OKTOBER 2020

U-47 deel 12. Breekpunt 
 Jennison    
 Balsa 
ISBN: 978-94-6373-577-3
Hardcover 
48 blz. 
€ 19,95
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Oké, laten we gaan, jammer
dat Gaston er niet is ...

En bEdankt voor hEt drankjE!

Maak jE niEt druk.

ha…

stil!

hoordE jij iEts?

nEE.

oké, wE gaan jongEns.
wEEs voorzichtig, jij.

natuurlijk...

dat was op hEt nippErtjE

wE MoEtEn jacquEs snEl wEgsturEn.

arnaud En François zullEn EEn oplossing bEdEnkEn.
© 2020 © Jungle

Oorlogsstrip - Jong Ver z e t

1941. Op de avond van Gastons verjaardag 
wordt Jacques, een kleine joodse jongen, bij 
de groep verwelkomd totdat hij een andere plek 
kan vinden om te verblijven. Maar er moet snel 
gehandeld worden, want er gaan geruchten over 
deportatie en wantrouwen heerst in het dorp. 
Daarnaast zijn er nieuwe studenten bijgekomen 
in de klas van onze vrienden, waaronder 
Claudine. Waarom probeert ze met Gaston te 
praten? Gaston, Elise, Doc en Bouboule zullen 
trucs moeten gebruiken om Jacques te helpen 
zich te verstoppen en te proberen de leden van 
hun families die voor het verzet streden zijn 
gearresteerd te redden...

Jong Verzet
4. De schaduwvechters

 Dumanche 
Otéro Amerikkka, New Moscow Uchronies

 ISBN: 978-94-6373-545-2
Softcover

56 blz. 
 € 9,95

De eerste drie losse delen zijn nu 
gebundeld in een fraaie sleeve!

1940 - Frankrijk is bezet. Gaston en zijn drie 
jonge vrienden  zijn vastbesloten om hun land 
te verdedigen, ondanks hun jonge leeftijd. 
Tijdens een door de nazi's georganiseerde 
receptie luistert Gaston een belangrijk 
gesprek af: Hitlers soldaten plannen het 
transport van een verzameling roofkunst. Een 
mooie kans voor de vier jonge verzetshelden.

Jong Verzet
Collector Pack met deel 1-2-3
    Dumanche 
 Otéro
ISBN: 978-94-6373-487-5
3 x Softcover
3 x 48 blz. 
 € 35,95

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

VERWACHT
SEPTEMBER 2020
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MADAME DE MONTESPAN,
IK WIL GRAAG DAT U MISS DE 
SAINT-BÉRYL. AAN MIJ VOOR-

STELT. U ZORGT VOOR DE BEST
MOGELIJKE ONTVANGST.

HET LIJKT MIJ
DAT ZE NIET WEET

WAT STIPTHEID IS. ZIJ
LIET ONS VIJFTIEN 

MINUTEN WACHTEN !

MAAR, SIRE,
MISS DE SAINT-BÉRYL IS

VAN LAGE AFKOMST EN HEEL 
GEWOONTJES. WE NEMEN ALLEEN 
DAMES VAN DE HOOGSTE ADEL.

IN HUIS VOOR DE KONINGIN.

MEVROUW, IK TWIJFEL ER
 NIET AAN DAT ONDER UW LEIDING

ZIJ EEN VAN DE MEEST SCHIT-
TERENDE BRILJANTEN UIT 

MIJN TUIN WORDT.

TOT SLOT, 
SIRE VERZEKER

IK U DAT...

DAT IS VOLDOENDE, 
MADAME. U LEIDT DE STAF VAN

 HET PALEIS VAN DE KONINGIN. WAAR-
VOOR ONZE DANK. ALS U HET NIET AAN 

KUNT ZULLEN WE IEMAND VINDEN 
OM U TE VERVANGEN!

JA, SIRE !

WELKOM
IN VERSAILLES!

IK TOON 
U UW VER-
BLIJVEN.

DIT MEISJE 
INTERESSEERT DE 

KONING! IK MOET ER 
VANAF KOMEN!

© 2020 © Jungle

In februari 1676 redde Guillaume de Saint-
Béryl tijdens een wandeling langs de Seine 
een klein meisje dat op het punt stond te 
verdrinken. Het kind wordt naar de vader 
van de jongen gebracht, de in ongenade 
gevallen bediende van Lodewijk XIV. Door 
haar geheugenverlies wordt ze opgenomen 
in het gezin en Angelique gedoopt. Al 
snel laat Angelique zien dat ze bepaalde 
talenten heeft, zoals Spaans spreken of 
piano spelen. Door de jaren heen leert 
de tiener op haar beurt de kwalen van de 
armen te verlichten. Als de schande van 
de familie eindelijk is weggeveegd, zijn 
Pauline en Angelique welkom als bedienden 
bij de rechtbank van koning Lodewijk XIV, 
maar pas op voor samenzweringen, want 
die regeren Versailles achter de schermen! 

Angelique, 
Complot in het paleis 1

 Carbone  
Giulia Adragna 

 ISBN: 978-94-6373-544-5
Softcover

64 blz. 
 € 9,95

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

Jeugd - Angelique, Complot in het paleis
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GALOPEREN IN HET BOS MET HOUT, MET TAKKEN, BLADEREN, GATEN EN DERGELIJKE
ONVOORZIENE OBSTAKELS, IS SOMS GEVAARLIJK… MAAR ANNE-SOPHIE IS ER GEK OP!

 KLAAR, 
HUMMIE?

FRRR !

GOED, 
WE BEGINNEN

OPNIEUW!

TATUUT, HOED JE 
VOOR DE VIJAND!

ANNE-SOPHIE,
ALSJEBLIEFT!

EEN STAM, AAN 
JOU DE EER, EDEL 

RIJDIER!

SNELLER, HUMMIE!
NOG SNELLER!

HIIIIIIII !

WE ZIJN 
ER BIJNA…

EN VOILA!

JE ZIET HET, 
CELESTINE, 

IK BEN ERUIT!

JIJ WEL, MAAR 
HUMMIE...

WIE, HUMMIE? WAT IS ER 
MIS MET HUM...  OH, NIETS,

HELEMAAL NIETS!

Het bos

© 2020 © Bamboo editions

Jeugd - Celestine en de paarden

Celestine en de paarden
Het heerlijke buitenleven

 Stefano Turconi 
 Hélène Lenoble  

 ISBN: 978-94-6373-570-4
Softcover

48 blz. 
 € 8,95

Als Anne-Sophie niet op 
haar lievelingspony, Hummie 

kan rijden, zit er maar 1 ding op... 
een ander rijdier zoeken!

VERWACHT
OKTOBER 2020
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VERWACHT
OKTOBER 2020

Black Panther:
Volk in opstand
    Ta-Nehisi Coates
    Brian Stelfreeze

ISBN: 978-94-6373-575-9
Softcover 

4 x 72 blz. 
€ 39,95

INHOUD
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Wil de echte Black Widow opstaan?
Natasha Romanov heeft altijd al een 
avontuurlijk leven geleid. Eerst was ze een 
spion voor de Sovjet-Unie, vechtend aan de 
frontlinie van de Koude Oorlog. Daarna liep 
ze over naar het westen en werd uiteindelijk 
een superheld en een Avenger. Ze heeft een 
reputatie opgebouwd als echte professional: 
ze is zo efficiënt en dodelijk als de spin 
waaraan ze haar codenaam ontleent. Maar nu 
komt aan haar tijd als Black Widow misschien 
wel een einde. Yelena Belova is de beste 

Black Widow, Itsy Bitsy Spider 
    Devin Grayson 

    J.G. Jones Strange Fruit
ISBN:. 978-94-6373-574-2 

Softcover 
72 blz.
€ 9,95

leerling van de Red Room sinds Natasha en ze vindt dat zij de titel ‘Black Widow’ meer verdient 
dan de vrouw die in haar ogen het vaderland heeft verraden. Yelena wil haar tegenhanger 
uit de weg ruimen en daarvoor gaat niets haar te ver. De twee Black Widows bevechten 
elkaar over de halve wereld, van de straten van New York tot de woes-tijn in het Midden-
Oosten. En wie staat nog overeind als straks de rook is opgetrokken?

VAN DEZELFDE 
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…maar 
ik word 
er wel 
BETER 

in.

Als Spidey dan. 
Peter Parker 
is een ANDER 

verhaal.

Een ochtend 
vechten met 

Mysterio bete-
kent dat ik 

twee lessen 
heb gemist.

Ik heb een mooie stageplek
 en over een jaar studeer ik af. 
Ik mag het NU niet verprutsen. 
Maar ja, zelfs al doe ik ALLES 

goed, dan nog…

Spider-Man… in real time!

In 1962 werd de vijftienjarige Peter Parker gebeten door een radioactieve spin. Die beet gaf 
hem de evenredige kracht, snelheid en lenigheid van een spin, vingers en tenen die zich aan elk 
oppervlak konden hechten en een uniek gevoel voor gevaar dat hij doopte tot zijn ‘spinneninstinct’. 
Na de tragische dood van zijn oom Ben begreep Peter dat bijzondere krachten gepaard gaan met 
een bijzondere verantwoordelijkheid. Sinds die dag bestrijdt hij de misdaad als Spider-Man.

Nu bijna zestig jaar geleden werd deze stripgeschiedenis geschreven. Maar wat zou er zijn gebeurd 
als in die tijd ook voor Peter Parker zestig jaar waren verstreken? Wat als Spider-Man gewoon ouder 
was geworden? Waren zijn avonturen hetzelfde gebleven zoals iedereen ze kent? Of zou zijn wereld 
er heel anders uit hebben gezien? Dat is de vraag die wordt gesteld in deze epische miniserie.

Spider-Man Life Story
    Chip Zdarsky
    Mark Bagley
ISBN deel 1/3. 978-94-6373-572-8
ISBN deel 2/3. 978-94-6373-573-5
Softcover 
72 blz.
€ 9,95

COMPLEET VERHAAL IN
3 DELEN
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met de MARVEL 
Collector Packs!

Elk Collector Pack bestaat uit 
een compleet afgeronde 
serie, verpakt in een 
fraaie sleeve.
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COMPLEET VERHAAL IN
2 DELEN

GROOT VOORDEEL!

Deel 1 + 2
    Jenkins
    kubert 
978-94-6373-548-3
2 x Softcover 
2 x 72 blz.
€ 14,95

449 ,95
EURO

Winnaar 
2 Eisner Awards & 
3 Harvey Awards

Tijdelijk
niet € 69,95
          maar

VOORDEELPAKKETVOORDEELPAKKET
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Gebruik je 
klauwen niet...

maar je 
handen!
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Is dit… de dood van Wolverine?

Aan alles komt ooit een eind, zelfs aan het levensverhaal van een legendarische held. En voor 
Logan, de eeuwenoude mutant die beter bekend is als Wolverine, is dat einde nu in zicht. 
Zijn genezingsgave heeft hem in de steek gelaten en dat leidt tot een van de belangrijkste 
verhalen in de geschiedenis van de X-Men.
Wie zit er achter de huurlingen die de jacht op Logan hebben geopend? Vindt Logan antwoord 
op zijn vragen voordat zijn lichaam het begeeft? Is dit… de dood van Wolverine?

COMPLEET VERHAAL IN
2 DELENDeath of Wolverine

    Charles Soule 
    Steve McNiven Civil War, 
        Wolverine: Old Man Logan
ISBN 1: 978-94-6373-549-0
ISBN 2: 978-94-6373-550-6
Softcover 
72 blz.
€ 9,95

BOMVOL 
EXTRA'S!
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Hij rent voor 
zijn LEVEN.

Alfred...

Want dat leven 
is EINDIG.

Oké, dat zijn ALLE levens. 
Dat hoort bij het plan.

Maar een eind…

... Ik heb 
je hulp 
nodig...

…moet ergens 
BEGINNEN.

Dat is het gemene. 
Want dan gaat 

het ineens over de 
Schepper…

…en dat IS me
 een verhaal.

Een verhaal dat ik wel GA, 
maar liever niet WIL vertellen.
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Batman: Damned is een wilde achtbaanrit en een bovennatuurlijke thriller!
De Joker is dood. Daarover is iedereen het eens. Maar was het Batman die eindelijk zijn nek 
omdraaide of spelen er andere duistere machten een rol in Gotham City? Dat is nog altijd 
een mysterie. Gelukkig is Batman 's werelds beste detective. Batman kan zich er alleen niets 
van herinneren. En hoe dieper hij graaft in zijn geheugen, hoe meer hij twijfelt aan alles wat 
hij ontdekt. Hij heeft hulp nodig en aan wie kan hij dat beter vragen dan John Constantine? 

John is gek op raadsels… maar het probleem is dat hij ook gek is op 
spelletjes. Spelletjes met anderen. Samen met John duikt Batman in 
de schimmige onderwereld van Gotham. Wie heeft Joker vermoord? 
Het antwoord zal Batman niet bevallen…

Batman: Damned
 Azzarello  Bermejo
ISBN 1: 978-94-6373-553-7
ISBN 2: 978-94-6373-554-4
Softcover  - 56 blz.- € 9,95

PREMIUM PACK
1 + 2 + Totem + Art-Print 

ISBN: 978-94-6373-552-0
€ 24,95

COMPLEET VERHAAL IN
3 DELEN
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…als een wild 
DIER.

Gevaarlijk?

Het is nog veel ERGER.

Hij is gewond.

Hij is WANHOPIG.

Pas OP, 
mensen! Hij 

is…

hij 
is...

gevaarlijk!
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Volgt 
u mij, 

meneer.

Ik 
KEN 

de weg,
hoor.

Gaat 
het?

©
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Rustig. Hij 
heeft geen 

WOORD gezegd, 
meneer Jo…

…eh, 
Napier.

batman.

Ik heb
 je hulp
nodig.
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Het tragische verhaal over een held en een schurk: Maar wie is nu de held… en wie is de schurk?

Het onmogelijke is gebeurd: de gestoorde Joker is genezen. Zijn alter ego Jack Napier gaat de strijd aan 
tegen het onrecht in Gotham City, tegen de corruptie bij de politie… en tegen Batman. Is Batman een 
gevaar voor de stad? Moet hij ter verantwoording worden geroepen? En is de politie niet te afhankelijk 
geworden van de duistere ridder? Samen met zijn partner Harley Quinn legt Napier de gevestigde 
orde van Gotham het vuur aan de schenen. Het is het begin van een politieke 
kruistocht die hem tot held van het volk maakt. Maar Batman geeft zich niet 
gewonnen en Napiers verleden als Joker blijft hem achtervolgen.

Batman: White Knight
 &  Sean Murphy
ISBN 1: 978-94-6373-532-2
ISBN 2: 978-94-6373-533-9
Softcover 
80 blz. 
€ 9,95

PREMIUM PACK
Deel 1 + 2 + Totem + Art-Print 
ISBN: 978-94-6373-531-5
€ 24,95

VERWACHT
SEPTEMBER 2020

EXTRA DIK!
COMPLEET VERHAAL IN

3 DELEN
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Segmenten 1
SC - 48 blz -Sciencefiction
1 van 3 - € 9,95

El Libertador!
HC - 112 blz - Historisch
Integraal - € 24,95

Jazz Maynard 1
SC - 48 blz - Thriller
1 van 7 - € 9,95

U-47 deel 12, breekpunt
HC - 48 blz - Oorlog
Deel 12 - € 19,95

Oostfront Squadron
HC - 48 blz - Oorlog
5 van 5 - € 19,95

Jim Hawkins 1
SC - 56 blz - Avontuur
1 van 3 - € 9,95

De vleugels van de aap 3
SC - 56 blz - Avontuur
3 van 3 - € 9,95

Waldin 1
SC - 40 blz - Fantasy
deel 1 - € 9,95

Death of wolverine 1
SC - 64 blz - Superhelden
1 van 2 - € 9,95

Black Widow, Itsy Bitsy Spider
SC - 72 blz - Superhelden
Compleet verhaal - € 9,95

Spider-Man Life Story 1
SC - 72 blz - Superhelden
1 van 3 - € 9,95

Batman, White Knight 
SC - 72 blz - DC Superhelden
1 van 3 - € 9,95

Batman, White Knight 
SC - 72 blz - DC Superhelden
2 van 3 - € 9,95

Chito Grant
HC - 144 blz - Western
Integraal - € 29,95

Fee en de tedere robots
HC -144 blz - Grafische Roman
Integraal - € 29,95

De nieuwe wereld
HC -112 blz - Historisch
Integraal - € 24,95

Agatha Christie, ABC Mysterie
HC - 64 blz - Detective
Compleet verhaal - € 19,95

The Red Clay Chronicles
HC - 144 blz - Western
integraal - € 29,95

Batman Damned 1
SC -56 blz - DC Superhelden
1 van 3 - € 9,95

Viravolta 2
SC - 80 blz - Historisch
2 van 2 - € 9,95

Celestine, Het heerlijke buitenleven

SC - 48 blz - Jeugd
Deel 8 - € 8,95

Red Sun 1, Mijn Broeder
SC - 48 blz - Sciencefiction
1 van 2 - € 9,95

The art of Inputwo
HC - 80 blz - Art Book
€ 25,00

Het Nevelvolk 2
HC - 48 blz - Erotiek
2 van 2 -  € 19,95

Twee jaar vakantie 3
SC - 48 blz -Jeugd
3 van 3 - € 9,95

Angelique, Complot in het paleis 1
SC - 48 blz - Jeugd
1 van 3 - € 9,95

kijk voor meer informatie en uitgebreide previewpagina’s op www.darkdragonbooks.com

1-2-3 
voordeel-

pakket

1-2 SC 
voordeel-

pakket

VERWACHT IN OKTOBERVERWACHT IN OKTOBER

Jazz Maynard 2
SC - 48 blz - Thriller
1 van 7 - € 9,95

Segmenten 2
SC - 48 blz -Sciencefiction
1 van 3 - € 9,95

Jong Verzet 4
SC - 48 blz -Jeugd
Deel 4 - € 9,95

Jong Verzet CP
3 x sC - 3 x 48 blz -Jeugd
Collector Pack - € 27,95

De vleugels van de aap VP
2 x SC - 2 x 56 blz - Avontuur
1+2 voordeelpakket- € 14,95

Death of wolverine 2
SC - 64 blz - Superhelden
2 van 2 - € 9,95

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

Batman Damned 2
SC -56 blz - DC Superhelden
2 van 3 - € 9,95

Blue Note
HC - 144 blz - Grafische Roman
integraal - € 29,95

Oostfront Squadron VP
3 x HC - 3 x 56 blz - Oorlog
1-2-3 voordeelpakket - € 39,95

Jim Hawkins 2
SC - 56 blz - Avontuur
2 van 3 - € 9,95

Red Sun 2, MIjn zuster
SC - 48 blz - Sciencefiction
2 van 2 - € 9,95

Spider-Man Life Story 2
SC - 72 blz - Superhelden
2 van 3 - € 9,95

Black Panther, Volk in opstand
4 x SC - 4 x 72 blz - Superhelden
Collector Pack - € 39,95

TOENGA box, introductieprijs
5xHC - 5x72 192 - Historisch
Compleet - Introductie prijs:
€ 175,00 (Daarna € 200,00)
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NIEUW: Batman: White Knight, Batman: Damned, 
Spider-Man: Life Story, Death of Wolverine, 

Black Widow: Itsy Bitsy Spider
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