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METRO 2033 - boek 1
 Daar waar de wereld ophoudt

Serie:  Metro 2033
Deel :  1
Titel:  Daar waar de wereld ophoudt
Tekst:          Dmitry Glukhovsky & Peter Nuyten
Tekeningen: Peter Nuyten
Blz.:  64
Genre:	 	 Science	fiction
Verschijning: Oktober

Uitvoering 1: SC
Prijs:  € 9,95
ISBN:  978-90-343-0833-7

Uitvoering 2: HC
Prijs:  € 19,95
ISBN:  978-90-343-0834-4

Uitvoering 3: Speciale editie - gesigneerd 
  (details nog niet bekend)
Prijs:  Nader te bepalen
ISBN:  978-90-343-0835-1

  

Het jaar is 2033. De verwoestende atoomoor-
log, die de wereld in een radioactieve woeste-
nij heeft veranderd, dwong de inwoners van 
Moskou er toe om hun toevlucht te zoeken in 
de metro. In de loop van de jaren hebben de 
metrostations zich ontwikkeld tot ware staten, 
die zich bezighouden met handel en zelfs met 
oorlog. Buiten, aan de oppervlakte, zouden ge-
muteerde wangedrochten rondsluipen door de 
radioactieve ruïnes van de metropool. Alleen 
schatzoekers en gekken wagen zich daar - maar 
wat is het verschil? 
Een van deze avonturiers geeft de jonge Art-
jom de opdracht door de metrobuizen naar sta-
tion Polis te reizen om een zekere Commandant 
Melnik te vinden en hem te waarschuwen voor 
de “Zwarten” - mensachtige mutanten die Art-
jom’s thuisstation bedreigen...
Met deze bewerking van de Russische bestsel-
ler “Metro 2033” maakt de Nederlander Peter 
Nuyten een droom waar, want hij is zelf een van 
de grootste fans van Glukhovsky’s unieke mix 
van survivalhorror, Bildungsroman en dystopi-
sche maatschappijkritiek.

Finally! Been waiting for this for so long – a graphic novel based on my novel »Metro 2033«! 
And it was worth waiting – I actually find this piece stunning. Where’s the next volume?!

Dmitry Glukhovsky





Serie:  De complete Indianenreeks
Deel:  3
Titel:  Eer
Tekst:            Hans G. Kresse
Tekeningen:   Hans G. Kresse
Blz.:  192
Genre:  Historische avonturenstrip
Verschijning: December

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)
Prijs:  € 29,95
ISBN:  978-90-343-0845-0

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met dossier en 
ex-libris) 
De luxe versie is in linnen gebonden met een 
losse, van de normale HC afwijkende omslag. 
De oplage is gelimiteerd op 100 exemplaren, 
genummerd en gepreegd, en bevat een speci-
ale ex-libris, eveneens met preeg.
Prijs:  € 59,95
ISBN:  978-90-343-0846-7

Uitvoering 3: Luxe HC, in kleur (met dossier en 
ex-libris). Kressedag 2020 uitvoering. 
De luxe versie is in linnen gebonden met een 
losse, van de normale HC afwijkende omslag. 
De oplage is gelimiteerd op 50 exemplaren, 
genummerd en gepreegd, en bevat een spe-
ciale ex-libris, eveneens met preeg. Deze ver-
sie is speciaal voor de bezoekers van de Kres-
sedagen gemaakt.
Prijs:  € 60,-
ISBN:  978-90-343-0847-4

Hans G. Kresse werd beroemd met zijn Eric de Noorman, maar van jongs af aan lag zijn hart bij de 
Noord-Amerikaanse indianen. Gedurende zijn meer dan 50 jaar durende carrière zou hij regelmatig strips 
over indianen maken, met als hoogtepunt De indianenreeks, waar hij negen delen van schreef en teken-
de. Het tiende bleef door zijn overlijden onvoltooid. Deze verhalen verschijnen nu met nieuwe lette-
ringen en opgefriste kleuren in drie delen, die telkens ook een uitgebreid dossier over strip en auteur 
zullen bevatten, dat geschreven is door Rob van Eijck en vormgegeven door Rob van der Nol, beiden 
Kresse-experts. Eer is het derde en laatste deel en bevat de verhalen De gierenjagers, De prijs van de 
vrijheid en De eer van een krijger, maar ook alle pagina’s, notities en schetsen van het onvoltooide ver-
haal De lokroep van Quivera. Het dossier gaat in op de verdere ontstaansgeschiedenis van de reeks en 
de redenen waarom het tiende deel nooit voltooid is.

De INDIANENREEKS deel 3

EER



Serie:  Code Kimono
Deel:   3
Titel:  Zwarte schorpioen
Tekst:            Jean-Yves Brouard
Tekeningen:   Francis Nicole
Blz.:  48
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning: Oktober

Uitvoering 1: SC, in kleur
Prijs:  € 8,95
ISBN:  978-90-343-0836-8

Uitvoering 2: HC, in kleur
Prijs:  € 18,95
ISBN:  978-90-343-0837-5

Kimono is de code, de roepnaam, van de 11e 
Franse vloot en de hoofdpersonen van de in 
deze reeks beschreven avonturen zijn de ma-
rinepiloten die hun basis aanvankelijk op het 
vliegdekschip Clemenceau hadden, en later op 
de grond op vliegbasis Landivisiau. 

In deel 2 van deze reeks begon een lang avon-
tuur dat zich afspeelt in het Afrikaanse land 
Mowanda, waar een door de Franse regering 
gesteund bewind aan de macht is. Een rebel-
lengroep bedreigt de gevestigde orde en het 
Franse vliegdekschip Clemenceau ligt daarom 
voor de kust van het land om zo nodig hulp te 
verlenen. We moesten Jacques-Yves Fleuret 
achterlaten met een vrijwel lege tank, terwijl hij 
verwoede pogingen deed om in de lucht bij te 
tanken, nadat hij met zijn medepiloten een aan-
val had uitgevoerd op de rebellen. Als dat niet 
lukt, zal hij onmogelijk de afstand tot het vlieg-
dekschip kunnen overbruggen. Zijn kameraad 
Xavier Mittelberger bivakkeert als verkenner in 
de jungle en ziet daar ook van alles misgaan: 
de helikopter waarmee hij weer weg wil komen 
valt, samen met de pilote Floriane Wibot, in 
handen van de rebellen, die heel andere plan-
nen hebben met het toestel… 

Code Kimono 3
Zwarte schorpioen



Serie:  Draak en Gif
Deel :  1
Titel:  Greyson, Névo en Natch
Tekst:          Isabelle Bauthian
Tekeningen: Rebecca Morse
Blz.:  48
Genre:  Fantasy
Verschijning: December

Uitvoering 1: SC
Prijs:  € 8,95
ISBN:  978-90-343-0826-9

Uitvoering 2: HC
Prijs:  € 18,95
ISBN:  978-90-343-0827-6

Een wensput die echt werkt, wie wil dat nu niet? 
De burgers van Nienors in ieder geval wel, al is 
het dan een bijzondere put, waarin zich een draak 
bevindt die de wensen van de inwoners vervult… 
als die er tenminste in slagen de gevaren te trot-
seren die op de loer liggen op de route die naar 
de draak voert: rozen met giftige doorns, gif-
tige apen en vele andere venijnige schepsels… 
want in Nienors is alles giftig. Greyson de onver-
schrokken krijger, Névo de scherpzinnige dokter 
en Natch de luidruchtige ingenieur zijn de groot-
ste avonturiers van de stad. Ze zijn ook vrienden 
en meedogenloze concurrenten. Als de een de 
ander bepraat om een poging te doen om de 
put in te gaan, eindigt hun verkenningstocht in 
een tragedie. Negentien jaar later gaan de twee 
oude verliezers terug naar de draak. Hun doel: 
de dwaasheid van hun vroegere “ik” goedmaken 
en eindelijk de glorie bereiken waar ze recht op 
hebben. Wat maakt het uit dat hun problemen 
destijds precies zo zijn begonnen, ze vertrouwen 
op hun gelukssterren! Want waarom zou je je 
zorgen maken als je alleen maar een wens hoeft 
te doen om alles weer goed te maken?

Draak en gif 1

greyson, Nevo en Natch





De complete BRAMmetje bram 3

Pauwen en pestkoppen

Collectie:     Klassiekers gebundeld
Serie:          De complete Brammetje Bram
Deel:           3
Titel:           Pauwen en pestkoppen
Tekst:          Frans Buissink en Yaack
Tekeningen:   Eddy Ryssack 
Blz.:              160 
Genre:           Avonturenstrip
Verschijning: November

Uitvoering 1:  HC, in kleur (met dossier)
Verk. Pr.:       € 27,95
ISBN:            978-90-343-0850-4

Uitvoering 2:  Luxe HC, in kleur (met dossier 
  en ex-libris) 
De luxe versie is gebonden in linnen met apar-
te stofomslag. De oplage is gelimiteerd op 100 
genummerde exemplaren en bevat een speciale 
ex-libris op luxepapier met speciale preeg.
Verk. Pr.:      € 59,95
ISBN:            978-90-343-0851-1

Langzaam maar gestaag vordert de integrale uitga-
ve van Brammetje Bram, van de vaak onderschatte 
Antwerpse tekenaar Eddy Ryssack (1928-2004). 
Door de rusteloze bestaansgeschiedenis van de 
serie is maar een klein deel van de avonturen van 
Brammetje Bram ooit in boekvorm verschenen, 
terwijl	 een	 flink	 aantal	 verhalen	 zelfs	 nog	 nooit	
in het Nederlands is gepubliceerd. In deze derde 
bundeling zijn de laatste drie lange verhalen afge-
drukt die in de zeventiger jaren in weekblad Sjors 
werden gepubliceerd maar daarna ten onrechte uit 
beeld zijn geraakt. 
In het dossier wordt dit keer uitgebreid aandacht 
besteed aan tekstschrijver Yaack (Jacques Bakker), 
die veel met Ryssack heeft samengewerkt en het 
scenario schreef van het tweede verhaal in deze 
uitgave. In deze bundel zijn de volgende verhalen 
opgenomen, die geen van alle eerder in boekvorm 
verschenen:  De jacht op het pauwen-ei 
  De gevangenen van het Duivelseiland 
  Jonker Ahoy!



Kronieken van de zwarte maan 17

de ophidische oorlogen

Serie:  Kronieken van de zwarte maan
Deel:   17
Titel:  De Ophidische oorlogen
Tekst:             François Froideval
Tekeningen:   Fabrice Angleraud
Blz.:  48
Genre:  Fantasy
Verschijning: December

Uitvoering 1: SC
Verk. Pr.: € 8,95
ISBN:  978-90-343-0838-2

Uitvoering 2: HC
Verk. Pr.: € 18,95
ISBN:  978-90-343-0839-9
Genre:  Fantasy

Op Terra Secunda moet Wismerhill, de leider van de 
menselijke legers, het hoofd bieden aan een nieuwe 
vijand. De Ophidianen, een inheemse soort angstaan-
jagende slangenkrijgers, hebben de menselijke in-
dringers van een andere planeet de oorlog verklaard. 
Terwijl de uitkomst onzeker lijkt, doet Wismerhill zijn 
uiterste best om de vreselijke slangenkoning en zijn 
ontelbare troepen te verslaan.



TANGUY en Laverdure 31
zanddiamanten

Serie:  Tanguy en Laverdure
Deel:   31
Titel:  Zanddiamanten
Tekst:           Zumbiehl en Buendia
Tekeningen:  Sébastien Philippe
Blz.:  48
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning:  November
  
Uitvoering 1: SC
Verk. pr.:       € 8,95
ISBN:  978-90-343-0840-5

Uitvoering 2: HC (beperkte oplage)
Verk. Pr.: € 18,95
ISBN:  978-90-343-0841-2

Tanguy en Laverdure worden - niet voor het eerst - 
naar het Midden-Oosten gestuurd (zie Luitenant 
Boemboem en Strijd in de Woestijn), maar dit keer 
gaan ze naar het koninkrijk Dahman, een bond-
genoot van Frankrijk. Het land wordt bedreigd 
door een schurkenstaat en een fundamentalisti-
sche sekte. Onze twee piloten raken verwikkeld 
in	een	conflict	dat	een	van	de	meest	explosieve	
regio’s ter wereld uit balans dreigt te brengen...

Olivier Blunder 3
olivier blunder staat
dicht bij de mensen



Olivier Blunder 3
olivier blunder staat
dicht bij de mensen

Serie:  Olivier Blunder
Deel:   3
Titel:  Olivier Blunder staat dicht bij de mensen
Tekst:           Fabrice Caro (FabCaro)
Tekeningen:  Serge Carrère
Blz.:  48 
Genre:  Humor
Verschijning: November / december 

Uitvoering 1: SC, in kleur
Prijs:  € 8,95
ISBN:  978-90-343-0852-8

Uitvoering 2: HC, in kleur
Prijs:  € 18,95
ISBN:  978-90-343-0853-5

Op tekst van Fabcaro en met tekeningen van 
Serge Carrère, die de strip samen voortzetten 
na het overlijden van Greg, beleeft Blunder al 
jaren nieuwe avonturen, die door alle lezers van 
vroeger op prijs worden gesteld. Naast de be-
kende misverstanden met buurman Zuiger en 
vriendin Viridiana heeft Blunder ook het nodige 
te stellen met de moderne techniek… en dat is 
vaak pijnlijk herkenbaar! Hop! 



dick Matena’s

Iconen

Collectie:     Klassiekers gebundeld
Titel:           Iconen
Tekst:          Dick Matena
Tekeningen:   Dick Matena
Blz.:              ca. 176
Genre:           Literaire beeldroman
Verschijning: December

Uitvoering 1:  HC, in kleur (met dossier)
Prijs:       € 29,95
ISBN:            978-90-343-0854-2

Uitvoering 2:  Luxe HC, in kleur (met 
dossier en gesigneerd ex-libris) 
De luxe versie is gebonden in linnen met aparte 
stofomslag. De oplage is gelimiteerd op maxi-
maal 75 genummerde exemplaren en bevat een 
toegevoegde gesigneerde ex-librispagina.
Prijs:       € 59,95
ISBN:            978-90-343-0855-9

Tussen de vele hoogtepunten in het grote 
oeuvre van Dick Matena nemen de drie ver-
halen over ontmoetingen tussen telkens twee 
grote namen uit de geschiedenis een bijzon-
dere positie in. Door waargebeurde elemen-
ten te vermengen met eigen vondsten weet 
Matena in elk verhaal een bijzondere spanning 
op te roepen, die ondersteund wordt door zijn 
zeer geslaagde tekeningen en inkleuringen. 
In Dick Matena’s Iconen worden de drie duo-
verhalen (Gauguin & Van Gogh, Sartre & He-
mingway, Mozart & Casanova) voor het eerst 
samengebracht. Een uitgebreid dossier duidt 
de historische achtergronden en vertelt over 
het ontstaan van de verhalen, een en ander 
vanzelfsprekend geïllustreerd met veel zeld-
zame afbeeldingen.





de complete Maarten milaan 2
luchtschipper

Collectie:     Klassiekers gebundeld
Serie:          De complete Maarten Milaan
Deel:           2
Titel:           Luchtschipper
Tekst:          Christian Godard
Tekeningen:  Christian Godard
Blz.:              200
Genre:           Humoristische avonturenstrip
Verschijning: November

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)
Prijs:     € 29,95
ISBN:           978-90-343-0856-6

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met dossier en 
ex-libris) 
De luxe versie is in linnen gebonden met een 
losse, van de normale HC afwijkende omslag. 
De oplage is gelimiteerd op 100 exemplaren, 
genummerd en gepreegd, en bevat een speciale 
ex-libris, eveneens met preeg.
Prijs:  € 59,95
ISBN:  978-90-343-0857-3

Maarten Milaan is een vrije vogel, die met 
zijn oude vliegtuigje, de ‘Pelikaan’, in de 
verste uithoeken van de aardbol transport- 
en taxivluchten uitvoert. Hij raakt geregeld 
betrokken bij kwesties waarin hij door zijn 
gevoel voor rechtvaardigheid gedwongen 
wordt partij te kiezen. Zo belandt hij keer 
op keer in het kamp van de onderdrukten 
en moet het dan opnemen tegen patsers, 
potentaten en jagers op groot wild. 
De stripreeks, die circa dertig jaar lang in 
het weekblad Kuifje heeft gestaan, maakte 
door de bijzondere en vaak persoonlijk ge-
tinte scenario’s van Christian Godard grote 
indruk op meerdere generaties lezers en 
veel stripliefhebbers kunnen zich nog altijd 
exact bepaalde verhalen herinneren.
In vier bundelingen van telkens zo’n 200 pa-
gina’s zullen alle Maarten Milaan-verhalen – 
inclusief de moeilijker te vinden korte ver-
halen – chronologisch worden afgedrukt, 
met waar nodig gecorrigeerde vertalingen 
en nieuwe letteringen. Elk deel bevat ook 
een groot door Patrick Gaumer samenge-
steld dossier, waarin Godard met vuur ver-
telt over zijn carrière en over het ontstaan 
van elk verhaal.



collectie XL 5
de andere kant van de grens

Collectie:       Collectie XL
Nr.:         5
Titel:         De andere kant van 
                      de grens
Tekst:            Jean-Luc Fromental
Tekeningen:   Philippe Berthet
Blz.:               72
Genre:           Thriller
Verschijning:  December

Uitvoering 1: SC, in kleur
Prijs:  € 9,95
ISBN:  978-90-343-0858-0

Uitvoering 2:     HC
Prijs:       € 18,95
ISBN:            978-90-343-0859-7

François Combe, schrijver van thrillers en detectives, gaat 
met Kay, zijn secretaresse, naar de Cielito Lindo, een kroeg 
in de warme buurt van Nogales, een stad op de grens van 
Mexico et de Verenigde Staten, om zich te ‘documenteren’ 
bij de jonge prostituee Raquel. Ze ontmoeten er Jed Pe-
terson, een vriend van de schrijver, die ook in het meisje 
geïnteresseerd is. Diezelfde nacht wordt ze gruwelijk ver-
moord. Door wie? De politie verdenkt beide mannen. Als 
een tweede prostituee in de woestijn wordt doodgestoken, 
komt de verdenking op Jed Peterson te rusten en François 
Combe wil zijn onschuld bewijzen. De muren tussen rijkdom 
en armoede zijn ervoor om gesloopt te worden. Maar het 
gras is altijd roder aan de andere kant van de grens…
Dit verhaal van topauteurs Fromental en Berthet is losjes 
gebaseerd op een reis die de auteur Georges Simenon in 
1948 door de Santa Cruz Valley heeft gemaakt, een plek 
waar de atmosfeer zwaar was van spanning en ongelijkheid.
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Uitgeverij Arboris BV, Zelhem
www.arboris.nl
info@arboris.nl

Verspreiding Nederland:
Strips in voorraad (info@stripsinvoorraad.nl)

Van Ditmar Boekenimport BV (info@vanditmar.audax.nl)
Enkele titels zijn ook verkrijgbaar via het Centraal Boekhuis.

Verspreiding België:
Pinceel Stripverspreiding (orders@pinceel.be)


