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Het enige dat ik zeker weet, is dat het 
zal eindigen zoals het is begonnen. In 
het donker. Wat er daarvoor was, wat 
er daarna komt, dat zijn alleen maar 
praatjes om ons koest te houden.

Ik ben net als die beestjes 
die door het vuur worden 
aangetrokken. Een kleine 
knisper en, hup, in rook gaan 
ze op.

Alleen word 
ik niet door 
het licht 
aangetrokken…

…maar door de duisternis, 
het donker dat ons negen 
maanden lang heeft 
gewiegd en waarin we 
weer onderduiken op onze 
stervensdag.

Behaarden denken dat ze, 
eens ze dood zijn, rustig 
een likeurtje zullen drinken 
aan de tafel van de vader of 
groenkonten mogen afmakelen 
tot het einde der tijden.

Ik moet hem wel 
opvoeden. De moeder 
van die trollar heeft 

hem niet geleerd 
hoe je je gedraagt 
tegenover bavetten.

Ze zijn er nog 
altijd, Gurdan. 
Voor ’t geval 

een van ons zo 
stompzinnig is 

midden in de nacht 
’n wandelingetje 

te maken.

Heb je weer geruzied met 
Orss, eerste kapitein Fey? 

Hij is aan het uithuilen op de 
schouder van heer Brum.

Z’n moeder… 
Ik weet niet 

of hij die ooit 
heeft gezien.

Zijn ze 
er?

Er zijn er meer dan dat 
er haren staan op de 
kloterij van Yjdad!

Ik ben van weinig bang, 
maar die lijkenpikkers 

bezorgen mij ijskoude 
rillingen. Als ’t vuur 
dooft, knabbelen ze 
onze skeletten af.

De Elwë noemden hen ‘de wroetars van 
de duinen’. De streek wemelde ervan.
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Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 

deel 13
Fey van de Tempel
23 oktober 2020
Softcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4150-1
Auteurs: Jarry, Deplano

Dwergen 13: Fey van de Tempel

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

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

Vorige delen

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 18 
september.
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Het was allemaal voorgoed voorbij.

Het was alsof het nooit was gebeurd.

Ik zou dit dekselse harnas, dat stonk 
naar dode rat, nooit meer aantrekken.

Nooit zou ik mijn 
snijmes nog heffen.

Nooit zou ik de 
angst en de woede 
nog voelen, diep 
in mijn buik, die je 
voelt als je op de 
vijand afstormt.

Nooit zou er nog een kerel naar me 
kijken terwijl hij in zijn broek kakte.

Beul, de kampioen van de 
Compagnie van de IJzeren 
Tand, bestond niet meer…

- 3 -

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

Orks & Goblins 7: Braagam

deel 7
Braagam
23 oktober 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4152-5
Auteurs: Jarry, Créty

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-reeks  

in de wereld van Arran!

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 18 
september.
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Beste Wyatt, ik hoop dat je deze brief snel in 
handen krijgt en dat je hem alle aandacht zult 
geven die hij verdient.

Ik veronderstel dat je nog steeds op zoek 
bent naar het fortuin, in de nieuwe steden, die 
hun bestaan te danken hebben aan saloons en 
stoutmoedige mannen.

’’All we are is dust in the wind.’’
Hoofdstuk I

- 3 -

West Legends 1: Wyatt Earp’s last hunt

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

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

West Legends
Achter elk verhaal uit het Wilde Westen 

schuilt een bijzonder individu. Een legende.

deel 1/6
Wyatt Earp’s last hunt
23 oktober 2020
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4171-6
Auteurs: Peru, Lorusso

Te verschijnen nieuw
e 

serie

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 18 
september.
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Seattle. 
18 september 2098.

Tetraïne.

Topkwaliteit, 
gegaran-

deerd! Ontwikkeld in 
de laboratoria 
van Manhattans 

no-zone. Het 
beste wat er is.

Met dergelijke 
kwaliteit moet 
je respectvol 
omgaan. Op de 

ouderwetse manier.

Met een 
driedubbele 

schuine naald.

- 3 -

nieuw
e 

serie

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

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

Optic Squad 1: Missie Seattle

deel 1
Missie Seattle
23 oktober 2020
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4169-3
Auteurs: Runberg, Bervas

Optic Squad
Een dystopische thriller, slim georkestreerd 

door Sylvain Runberg en briljant 
geregisseerd door Stephane Bervas.

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 18 
september.



Joddy? Is dit 
dé Watson, denk je?

Hoe kan ik dat 
nu weten, m’lady?

Niks m’lady! 
Miss Meshle. Ik ben 
gewoon miss Meshle!

Laat ’m 
binnen, a.u.b.

Goed, m’la... euh, Miss 
Meshle, bedoel ik.

*Dr John Watson - Doctor in de geneeskunde

- 3 -

#1 sept ‘20 #2 okt ‘20

Enola Holmes 
De zus van Sherlock Holmes speelt de 

hoofdrol in deze detectieve-serie,  

gebaseerd op de jeugdboeken 

van Nancy Springer! 

reeds verschenen

Londen, 1889. De jongere zus van de beruchte Sherlock Holmes,  Enola Holmes, besloot alleen te gaan wonen, na de plotselinge verdwijning van haar moeder.Na te ontsnappen aan de waakzaamheid van haar broers,  en onder het mom van een valse identiteit, opende ze een praktijk als “Specialist Vermiste Personen”. Tot haar verbazing, is haar eerste klant Dr. Watson zelf...  die net haar probeert te vinden... en haar niet herkent. In het gesprek vertelt Watson over een andere zaak, en die trekt Enola’s attentie: de verdwijning van de jonge dochter van een baronet in de gevaarlijke onderwereld van Londen. Lady Cecily Alistair, een tienermeisje ver weg van huis...

Enola Holmes 2: De zaak Lady Alistair

Deel 2
De zaak Lady Alistair

23 oktober 2020
Hardcover, 64 pagina’s

Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4166-2

Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4167-9

Auteurs: Serena Blasco

Binnenkort (23 
september) een 

Netflix-film met 
Millie Bobby Brown 

(Stranger Things) 
en Henry Cavill 

(Superman, 
The Witcher)



Digne, oktober 1815 …

Het is een vagebond, 
een afgeleefde 

landloper …

… een 
schooier!

… om nog maar te zwijgen 
over monseigneurs 

gewoonte om iedereen 
binnen te laten …

Hoor je wat mevrouw 
Magloire zegt, broer?

#1 okt ‘20
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Les Misérables
Herontdek het tijdloze meesterwerk van 

Victor Hugo nu als stripverhaal!

Na negentien jaar strafkolonie is Jean Valjean eindelijk vrij. Hij beslist om zijn leven van dan af aan te wijden aan het helpen van de armen. Mettertijd wordt dwangarbeider Jean Valjean mijnheer Madeleine.Zijn pad kruist dat van Fantine, een jonge, alleenstaande moeder, die, uit liefde voor haar dochter Cosette die bij de gemene Thénardiers in de kost is, in diepe ellende wegkwijnt. Maar Jean Valjean komt ook in aanraking met inspecteur Javert, die hem opnieuw met zijn ware identiteit confronteert.

Les Misérables 1: Fantine

Deel 1
Fantine

23 oktober 2020
Hardcover, 72 pagina’s

Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4172-3

23 oktober 2020
Softcover, 72 pagina’s

Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4173-0

Auteurs: L’Hermenier, Looky, 
Parada, Siamh

Herontdek het tijdloze 
meesterwerk van 

Victor Hugo nu als 
stripverhaal!



#1 maa ‘16 #2 okt ‘20

Al ruim tien jaar 
heeft deze sekte, met 

christelijke invloeden, 
een eigen Hemels 

Koninkrijk gesticht in 
het hart van China.

1861, Hangzhou, provincie 
Zhejiang, Zuid-China. De 

Taipingopstand verplettert 
het keizerlijke leger. De 
weg naar de haven van 

Shanghai ligt wijd open.

De groepering, opgericht 
door Hong Xiuquan, ‘Messias’ 
en ‘broer van Jezus’, houdt 
er revolutionaire ideeën op 
na die in de smaak vallen 
bij de paria’s van het rijk. 

En dat zijn er veel…

Dag generaal. 
Wie ga je nu op 

ons afsturen om 
ons te stoppen?

Jullie kunnen niet 
winnen… De langha-

ren gaan uiteindelijk 
ten onder… ’t is een 

kwestie van tijd.

Misschien… 
maar jij 
gaat dat 
niet meer 
meemaken!

Laten we onze broe-
ders bevrijden van 
het juk van Beijing, 
voor Jezus’ liefde! 
Naar Shanghai!

NAAR SHANGHAI!

Bloedkoninginnen: Tseu Hi - de drakenvrouw 2

Reeds verschenen

deel 2
23 oktober 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4174-7
Auteurs: Nihoul, Mantovani

tseu Hi  
Slot van dit tweeluik 

binnen collectie ‘Bloedkoninginnen’

1848. In Beijing, China, woont een beeldschoon en 
trots meisje van amper vijftien. Met haar onbuig-
bare karakter drijft ze haar vader tot wanhoop. Hij 
besluit haar te laten aanwerven als concubine voor 
de keizer.
Op hetzelfde moment droomt een straatjongen 
weg bij het zien van de luisterrijke stoet van de 
Groot-Eunuch van het hof. Hij is tot alles bereid om 

zijn ellendige situatie te verbeteren en laat zich 
castreren om als eunuch toegelaten te worden in 
de Verboden Stad. 
Het tragische lot van een onwaarschijnlijk paar: 
een ambitieuze schoonheid en een jonge bedelaar 
die, gedreven door wilskracht en wraaklust, stap 
voor stap de ladder van de macht opklimmen in het 
Chinese keizerrijk…

sl
ot

va
n 

de
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‘Een generaalszoontje, 
dat wordt niet domweg 

neergeschoten, daarover 
wordt onderhandeld!

Jullie hebben een goud-
klompje gevonden, zoiets 

vermeng je niet met lood, dan 
verliest het zijn waarde…

Jullie verpleeg-
stertje tegen onze 

pastoor… Onze 
zucht naar wraak 

krijgt dan wel een 
klauw, maar ja…’

En hoe bent u zo 
goed op de hoogte?

Wel, laat ons zeggen dat 
ik vroeger, voor jullie 
ophefmakende entree, 
een zekere invloed had 
in deze regio; sommige 
geruchten vinden nog 

altijd hun weg naar mij…

…sommige komen niet 
verder dan de hall, maar 

andere laat ik doordringen 
tot hier… tot bij jou.

En ik zou daar beter 
naar luisteren, 

volgens u?
Dat u voor uw leeftijd nog 
een heel fijn gehoor heeft… 
maar opgepast: onder andere 
omstandigheden kan dit u voor 

het vuurpeloton brengen.

Dat is eigen aan 
revoluties.

Je denkt mij 
schrik aan te 
jagen, maar 
je doet mij 
dromen…

Wij horen allebei een 
ander lied, maar over 
de geruchten zijn 
wij het toch eens, 
niet? Wat denk je?

- 3 -
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MAttEO: Vijfde periode (september 1936 - januari 1939)

Tijdens deze twee jaar tijdens de Spaanse burger-
oorlog vestigde Matteo zich in het huis van Don 
Figueras in Alcetrië. 
Ondanks Don Figueras’ sterke karakter en nationa-
listische overtuigingen begint Mattéo de discussies 
die hij met hem voert te waarderen. Het is Don 
Figueras die een vreemde deal zal voorstellen: om 

Amélie, gevangene in handen van de Francoïsten, te 
ruilen voor de pastoor...
Beetje bij beetje begint een dialoog, verrassend, 
onwaarschijnlijk, en die leidt tot een openbaring die 
Mattéo in de verste verte niet verwachtte...

Matteo
Deel vijf van deze moderne klassieker 

van de hand van Gibrat  

deel 5

23 oktober 2020
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4175-4
Auteurs: Gibrat



Welkom bij mijn 
schimmenspel!

Hier moet je beter kunnen 
toneelspelen dan wie ook.

Kostuums, een voetlicht of 
een toneel heb je niet nodig.

De voorstelling loopt door.

- 3 -

#2 dec ‘20#1 okt ‘20

Tussen vier muren

Mijn beroep staat vermeld in mijn dossier: overvaller, 
multirecidivist. Het is ’t enige dat ik kan. Ik wist van 
bij ’t begin dat het slecht zou aflopen.
Maar ik wist niet waar of wanneer. En nog minder 
op welke manier. Zelfs als iemand ’t me had verteld, 
het had niets uitgemaakt…

Jean-Claude Pautot, veroordeeld voor georgani-
seerde misdaad, vertelt over de gevangenis, over 
overvallen, schuilplaatsen en vluchten aan Laurent 
Astier. In de traditie van de grote Amerikaanse 
schrijvers hebben ze een fictief verhaal geschreven, 
geïnspireerd op waargebeurde feiten.

tussen vier 
muren
fictief verhaal, geinspireerd op 

waargebeurde feiten.

deel 1/2

23 oktober 2020
Hardcover, 160 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-639-4177-8
Auteurs: Astier, Pautot

te verschijnen
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planning

23 oktober 2020

Dwergen 13
softcover

Les Misérables 1
hardcover

Orks & Goblins 7
softcover

Les Misérables 1
softcover

Enola Holmes 2 
hardcover

West Legends 1
softcover

Tseu Hi 2
hardcover

Enola Holmes 2
softcover

Optic Squad 1
softcover

Mattéo 5
hardcover

Tussen vier muren 1
hardcover



 nov ‘20

een hart voor elkaar: Het verhaal van de belgische sociale zekerheid

Mijn naam is Louise. Ik ga jullie het verhaal vertellen van mijn 
hart, dat bij mijn geboorte geopereerd moest worden. En ook 
het verhaal van een hart dat we allemaal al 75 jaar delen…
Dat hart dat wij met elkaar delen, elke dag van ons leven, 
is de sociale zekerheid. Een beschermingssysteem bedacht 
door een kleine groep die in het geheim samenkwam tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. In december 1944 slaagde dit clan-
destiene comité erin het Belgische parlement het “Sociaal 

Pact” te laten goedkeuren, waaruit de sociale zekerheid is 
ontstaan. Het doel was ons beschermen in geval van ziekte, 
werkloosheid of ongevallen. Om voor eens en voor altijd 
komaf te maken met ellende en onrechtvaardigheid.
Dit is het verhaal van mijn hart en van de sociale zekerheid. 
Het is mijn verhaal en het uwe. Het is het resultaat van een 
lange strijd voor solidariteit, rechtvaardigheid en dagen vol 
geluk.

oneshot

20 november 2020
Hardcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-639-4144-0
Auteurs: Harald

een hart voor elkaar 
Het verhaal van de belgische sociale zekerheid

uitgesteld album, reeds eerder aangeboden!
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deel 24
De gevangenis van Komoorth
20 november 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4180-8
Auteurs: Corbeyran, Vukic

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 11 december.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

Elfen 24: de gevangenis van Komoorth

Nawel vertaalde de oude grimoire die het verhaal 
van Haarn’al, de eerste halfelfen, vertelt. Het is 
tijd om meer te leren en zich te verdiepen in de 
geschiedenis van degene door wie toenadering en 
verdeeldheid is ontstaan.
Elke dag, op een verloren archipel genaamd Le Roc, 
wordt de heilige voorouder van de halfelf bezocht 

door tientallen nieuwsgierige mensen die met eigen 
ogen de eerste bastaard van een bastaardsoort 
willen zien waarvan de talloze nakomelingen moeite 
hadden om hun plaats te vinden in een wereld die 
hen niet wilde. Haarn’s handen bezaten ook macht. 
Ze waren in staat om al het kwaad te verdrijven...

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 
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Altherat is een magiër in dienst van koning Goddrik, 
een gehaaide, gemene en sadistische koning die 
zonder aarzeling doodt en laat doden. Altherat moet 
hem gehoorzamen en zijn waanzinnige plannen 
uitvoeren. Troost vindt hij alleen in de armen van 
zijn overleden geliefde, die hij in het geheim weer 
tot leven heeft gewekt. Wanneer de koning zijn 
begerig oog laat vallen op de andere koninkrijken 

van Yrlanië, raakt Altherat ongerust. Tijdens een 
banket, georganiseerd door Goddrik, sterven koning 
Erik en zijn magiër. Vergiftigd. De onrust maakt 
plaats voor wanhoop want het gebruikte vergif is 
dat van Altherat. De moordenaar wil hem de schuld 
in de schoenen schuiven…
Een onderzoek moet klaarheid brengen…

Magiers 3: Altherat

deel 3
Altherat
20 november 2020
Hardcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4186-0
Auteurs: Istin, Laci

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 11 december.

Nieuwste serie in de 
Wereld van Arran!

Magiers
Nieuwste serie in de Wereld van Arran!
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samoerai 
Vervolg van deze razend  

populaire samoerai-serie!

Om de code van de samoerai te volgen, is er maar 
één manier mogelijk, die van het zwaard!
Er zijn jaren verstreken sinds de dood van de Zusters 
van de Schaduw. In de duisternis heeft iemand 
zijn wraak niet opgegeven... In de overtuiging 
dat hij Sekiyo, een jeugdliefde, helpt, komt Takeo 
oog in oog te staan met een kliekje gekke ronins, 
geleid door de mysterieuze en machtige Masayo. 

Masayo lijkt vastbesloten om af te maken wat ze 
is begonnen...

Samoerai 13: Rood pigment en witte alcohol

Deel 13
Rood pigment en witte alcohol
20 november 2020
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4193-8
Auteurs: Di Giorgio, Mormile

Knappe pagina-opbouw, 
heerlijk gedetailleerde 
tekeningen, een sfeervolle 
inkleuring, actiescènes 
maar ook (en vooral) focus 
op het gevoelsleven van 
de (hoofd-)personages. 
De vitaliteit en elegantie 
is weer helemaal terug. Ik 
ben een gelukkig man.

Tom Vermeeren
vetostrips.weebly.com

over deel 11

reeds verschenen
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Samoerai Legenden 6: Reiko

Niet ver van de Sachalin-eilanden ontdekken 
Japanse piraten een onbekend eiland, waarop alles 
gefossiliseerd lijkt te zijn, afgebrokkeld. Als een van 
de piraten een vreemd voorwerp in beslag neemt, is 
er een flits... De zeeman is verdwenen, verdwenen... 
letterlijk. Zijn rijke moeder weet Reiko te overtuigen 
om haar zoon terug te brengen. Maar eenmaal op 
het eiland gebeurt er niets zoals gepland.

deel 6
Reiko
20 november 2020
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4192-1
Auteurs: Di Giorgio, Mormile

Samoerai 
Legenden 
vervolg van de spinoff...

reeds verschenen
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Carmen Mc callum 
Langverwachte vervolg van deze SF-serie 

in hetzelfde universum als Travis.

2056, Jeruzalem wordt geteisterd door een drone 
aanval, die twee jaar eerder werd uitgelokt door de 
Artificiële Intelligentie Dommy. In deze rondtrek-
kende chaos schuilt het gevaar in elke hoek van 
de gemartelde stad, en het is via de kelders dat 
Carmen erin slaagt te infiltreren om het terrein van 
de multicontinentale Gazdrom te bereiken waar een 

van haar voormalige IRA-teamgenoten, Nelson, is 
opgeslagen en ingevroren.

Carmen Mc Callum 12: Het water van Golan

deel 12
Het water van Golan
20 november 2020
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4194-5
Auteurs: Duval, Emem
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Travis wordt vermist. Zijn shuttle werd leeg aange-
troffen, aangemeerd bij een buiten gebruik gesteld 
ruimtestation in een lage baan. Zijn moeder smeekt 
Vlad Nyrki om hem te vinden. Het onderzoek leidt 
de ex-militair al snel naar een hel waar de machtige 
legers van de drugshandelaren op het punt staan de 
totale controle over Mexico over te nemen, precies 
daar waar Travis illegaal drugs aan het Verzet 
leverde.

Travis 12: De kinderen van Marcos

deel 12
De kinderen van Marcos
20 november 2020
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4195-2
Auteurs: Duval, Quet

Travis
Langverwachte vervolg van deze SF-serie in hetzelfde universum als Carmen Mc Callum.

Langverwachte vervolg van 
deze SF-serie in hetzelfde 
universum als Carmen Mc 
Callum.



#2 nov ‘17#1 dec ‘16 #3 nov ‘20

USA uber alles 3: De rode schaduw

Reeds verschenen

deel 3
De rode schaduw
20 november 2020
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4196-9
Auteurs: Pécau, Maza

USA uber alles  
Slot van dit drieluik 

1947. Na de wapenstilstand tussen de Anglo-
Amerikaanse strijdkrachten en de Duitsers in 1944, 
en zelfs na het complot tegen Hitler, blijft de oorlog 
aan het Oostfront voortduren. De Duitsers, die 
worden bijgestaan door de Amerikanen, nemen 
het op tegen de Russische tanks van Stalin, die de 
vredesonderhandelingen van tafel heeft geveegd. 
In Frankrijk tracht men de oorlogsjaren te vergeten, 
al kreunt het land onder het juk van een nieuwe 

bezetter: de Amerikanen...
Nicolas Charlier tekende in als oorlogsvrijwilliger bij 
de Franse strijdkrachten en werd bij de luchtmacht 
ingeschakeld als gevechtspiloot. Hij was lange tijd 
actief bij het eskader ‘Groupe Normandie’ aan het 
Russische front. Jaren later duikt hij plots terug op, 
vlakbij de Finse grens. Het mysterie rond Charlier 
wordt alsmaar groter. Is hij een held of een verrader?
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Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 11 december.



#2 nov ‘20#1 apr ‘20

Simak 2: Dodelijke spelletjes

De maan Hesperia. Phoenix, een begaafde agent die 
aan geheugenverlies lijd, is getuige van de moord 
op zijn partner. Zijn onderzoek leidt hem naar Solar 
Corona, de planeetstad van alle losbandigheid. 
Hij kruist er het spoor van Simaks, transhumans 
ontworpen voor prostitutie en schijnbaar uitge-
roeid. In het hart van dit gewelddadige en corrupte 
universum zal zijn dorst naar gerechtigheid Phoenix 
leiden naar sporen van zijn afkomst.

deel 2/2
Dodelijke spelletjes
20 november 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4198-3
softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4199-0
Auteurs: Frissen, Ponzio

Simak 
slot van het tweeluik dat zich afspeelt 
in het universum van de Meta-baron!

Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour) en softcovereditie 
verschijnen gelijktijdig.

Slot van het tweeluik 
dat zich afspeelt in 
het universum van de 
Meta-baron!

slot

van de serie



#1 juli ‘18 #2 juli ‘18 #3 nov ‘20

de verloren 
wereld

Gebaseerd op het boek van Arthur Conan Doyle

Ooit ‘s, als ik beschik over een betere lessenaar 
dan deze ton en beter schrijfgerief dan dit stompe 
potlood en beter materiaal dan dit beduimelde en 
gescheurde schriftje…
…dan zal ik het hele verhaal  schrijven over White 
Map, dat verloren stukje Aarde in the middle of 
nowhere.

Want mijn herinneringen aan White Map zullen 
nooit vervagen, dat staat als een paal boven water. 
Zij staan in mijn geheugen geëtst zoals bij een kind 
zijn eerste wonderbaarlijke ervaring. Iets dat zulk 
een diepe indruk maakt, kan nooit worden gewist!

De verloren wereld 3

Deel 3

20 november 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4200-3
Auteurs: Bec, Faina, Salvatori

Slot van dit drieluik geba-
seerd op het beroemde 
boek van Arthur Conan 
Doyle!

slot

van de serie
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Het venijn 
Nieuwe vijfdelige werstern-serie!

Zuiden van Texas, september 1900.
Wanneer Emily aankomt in Galveston is Labour 
Day in volle gang, en de trotse arbeiders paraderen 
onder het gejuich van het volk. Emily heeft geen 
zin om te feesten, ze haast zich naar een nieuwe 
afspraak met het lot. Maar op het moment dat ze 
aanbelt bij de religieuze instelling, beeft haar hand 
even en in haar hoofd komt een storm opzetten…

Want haat die uit de diepte komt, maakt alles op zijn 
pad met de grond geli

Het venijn 2: Vloedgolf

deel 2/5
Vloedgolf
20 november 2020
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4190-7
Auteurs: Astier

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 11 december.

Nieuwe vijfdelige 
werstern-serie!



Kom, Stygo, het 
water is drinkbaar.

- 5 -

#1 nov ‘20Negalyod
Prachtige SF in de voetsporen van Moebius.

Een wereld die wordt doorkruist door gigantische 
pijpen en bevolkt door dinosaurussen... Steden 
die in de lucht zweven en met hun schaduwen de 
krioelende voorsteden van een nijvere mensheid 
bedekken... En een alomtegenwoordig “netwerk” 
dat het land en het volk domineert.
Jarri Chepalt is een herder uit de Ty-woestijn. Hij 
praat met dinosaurussen en beheerst de kunst van 

het touw. Wanneer een stormachtige vrachtwagen 
zijn kudde wegvaagt, besluit Jarri - voor de eerste 
keer - naar de stad te gaan om wraak te nemen... 
Maar opstand en revolutie leiden niet altijd tot waar 
we dachten...

Negalyod 1

Deel 1

20 november 2020
Hardcover, 208 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,95
ISBN: 978-94-639-4179-2
Auteurs: Vincent Perriot

te verschijnen

Prachige SF in de voet-
sporen van Moebius
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Gil St Andre
Gil Saint-Andre is terug! Zijn problemen ook...

Gil Saint-André, nu CEO van de HRM, ziet zijn 
jeugdige omzwervingen weer opduiken samen 
met een naam waarvan hij dacht dat die tot het 
verleden behoorde: Hubert Darman. Deze jeugd-
vriend, een voormalig skinhead die zich bekeerde 
tot de sociaal-democratische politiek, vraagt hem 
om hem te helpen de volgende campagne van zijn 
partij te financieren. Terwijl hij weigert zijn ogen te 

sluiten voor hun zwavelachtige verleden, realiseert 
Gil zich niet dat hij zijn vingers al in een vreselijke 
spiraal heeft gestoken, waar zaken en politiek niet 
samengaan...

Gil St Andre 12: Een Beladen Verleden

deel 12
Een Beladen Verleden
20 november 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4188-4
Auteurs: Kraehn, Millien

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 11 december.

Gil Saint-Andre is terug! 
Zijn problemen ook...



planning

20 november 
2020

Samoerai 13
softcover

De verloren wereld
hardcover

Gil St André
hardcover

Simak 2
softcover

Negalyod
hardcover

USA über alles
hardcover

Elfen 24
hardcover

Samoerai Legenden 6
softcover

Carmen Mc Callum 12
softcover

Het venijn
hardcover

Travis 12
softcover

Een hard voor elkaar
hardcover

Simak 2
hardcover

Magiers 3
hardcover
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USA uber alles 3: De rode schaduw

Reeds verschenen

deel 3
De rode schaduw
11 november 2020
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4197-6
Auteurs: Pécau, Maza

USA uber alles  
Slot van dit drieluik 

1947. Na de wapenstilstand tussen de Anglo-
Amerikaanse strijdkrachten en de Duitsers in 1944, 
en zelfs na het complot tegen Hitler, blijft de oorlog 
aan het Oostfront voortduren. De Duitsers, die 
worden bijgestaan door de Amerikanen, nemen 
het op tegen de Russische tanks van Stalin, die de 
vredesonderhandelingen van tafel heeft geveegd. 
In Frankrijk tracht men de oorlogsjaren te vergeten, 
al kreunt het land onder het juk van een nieuwe 

bezetter: de Amerikanen...
Nicolas Charlier tekende in als oorlogsvrijwilliger bij 
de Franse strijdkrachten en werd bij de luchtmacht 
ingeschakeld als gevechtspiloot. Hij was lange tijd 
actief bij het eskader ‘Groupe Normandie’ aan het 
Russische front. Jaren later duikt hij plots terug op, 
vlakbij de Finse grens. Het mysterie rond Charlier 
wordt alsmaar groter. Is hij een held of een verrader?
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Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 20 november.
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Gil St Andre
Gil Saint-Andre is terug! Zijn problemen ook...

Gil Saint-André, nu CEO van de HRM, ziet zijn 
jeugdige omzwervingen weer opduiken samen 
met een naam waarvan hij dacht dat die tot het 
verleden behoorde: Hubert Darman. Deze jeugd-
vriend, een voormalig skinhead die zich bekeerde 
tot de sociaal-democratische politiek, vraagt hem 
om hem te helpen de volgende campagne van zijn 
partij te financieren. Terwijl hij weigert zijn ogen te 

sluiten voor hun zwavelachtige verleden, realiseert 
Gil zich niet dat hij zijn vingers al in een vreselijke 
spiraal heeft gestoken, waar zaken en politiek niet 
samengaan...

Gil St Andre 12: Een Beladen Verleden

deel 12
Een Beladen Verleden
11 december 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4189-1
Auteurs: Kraehn, Millien

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 20 november.

Gil Saint-Andre is terug! 
Zijn problemen ook...
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deel 24
De gevangenis van Komoorth
11 december 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4181-5
Auteurs: Corbeyran, Vukic

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 20 november.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

Elfen 24: de gevangenis van Komoorth

Nawel vertaalde de oude grimoire die het verhaal 
van Haarn’al, de eerste halfelfen, vertelt. Het is 
tijd om meer te leren en zich te verdiepen in de 
geschiedenis van degene door wie toenadering en 
verdeeldheid is ontstaan.
Elke dag, op een verloren archipel genaamd Le Roc, 
wordt de heilige voorouder van de halfelf bezocht 

door tientallen nieuwsgierige mensen die met eigen 
ogen de eerste bastaard van een bastaardsoort 
willen zien waarvan de talloze nakomelingen moeite 
hadden om hun plaats te vinden in een wereld die 
hen niet wilde. Haarn’s handen bezaten ook macht. 
Ze waren in staat om al het kwaad te verdrijven...

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 



#3 nov ‘20#2 aug ‘20#1 mei ‘20

Altherat is een magiër in dienst van koning Goddrik, 
een gehaaide, gemene en sadistische koning die 
zonder aarzeling doodt en laat doden. Altherat moet 
hem gehoorzamen en zijn waanzinnige plannen 
uitvoeren. Troost vindt hij alleen in de armen van 
zijn overleden geliefde, die hij in het geheim weer 
tot leven heeft gewekt. Wanneer de koning zijn 
begerig oog laat vallen op de andere koninkrijken 

van Yrlanië, raakt Altherat ongerust. Tijdens een 
banket, georganiseerd door Goddrik, sterven koning 
Erik en zijn magiër. Vergiftigd. De onrust maakt 
plaats voor wanhoop want het gebruikte vergif is 
dat van Altherat. De moordenaar wil hem de schuld 
in de schoenen schuiven…
Een onderzoek moet klaarheid brengen…

Magiers 3: Altherat

deel 3
Altherat
11 december 2020
Softcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4187-7
Auteurs: Istin, Laci

Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 20 november.

Nieuwste serie in de 
Wereld van Arran!

Magiers
Nieuwste serie in de Wereld van Arran!
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Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 

deel 14
Brum van de Zwervers
11 december 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4182-2
Auteurs: Jarry,Bordier

Dwergen 14: Brum van de Zwervers

Heer Brum keert terug naar waar alles is begonnen, 
naar de put waarin hij vocht om de ellende en de 
woede te vergeten die in hem woekerden. De oude 
strijder weet dat hij zijn verleden onder ogen moet 
zien, die zorgeloze tijden waarin hij en zijn vrienden 
in de achterbuurten van Gol-Garsëm woonden en 

droomden van mooiere dagen. 

Vorige delen

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 22 januari.
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De kleine Snuffel had een van die goblins zonder 
geschiedenis moeten worden, zonder lotsbestem-
ming. Ongedierte met een leven waar niemand 
waarde aan hecht.
Maar nadat zijn familie wordt uitgemoord, vangt de 
zoon van een heer hem op. De jongen wil Snuffel 
africhten als jachthond. Is Het is toch algemeen 

geweten dat goblins een geweldige reukzin 
hebben? Snuffel en zijn meester groeien samen op, 
en er ontstaat een sterke band. Groeit de goblin uit 
tot een trouwe gezel of tot de gemeenste hond van 
Nodrënn?

Orks & Goblins 8: Snuffel

deel 8
Snuffel
11 december 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4184-6
Auteurs: Peru, Lorusso

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-reeks  

in de wereld van Arran!

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 22 januari.



#1 dec ‘20 #2 

Bloedkoninginnen: Constance van Antiochie 1

te verschijnen

deel 1/2
11 december 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4207-2
Auteurs: Pécau, Parma

constance 
van Antiochië  

Nieuw tweeluik binnen  

collectie ‘Bloedkoninginnen’

Het lot van een koningin te midden van de intriges 
van de keizer van Byzantium en de koning van 
Jeruzalem, die alleen zijn intelligentie en sluw-
heid heeft om zijn lot in eigen handen te nemen. 
Gelukkig heeft ze er geen tekort aan.
Als het hoofdloze lijk van haar vader Bohemond 
II, prins van Taranto en Antiochië, de Sint-
Pieterskathedraal binnenkomt om uit te rusten, is 

Constance pas 6 jaar oud en haar moeder Alix amper 
20, maar als de tranen van Constance oprecht zijn, 
worden die van Alix gefingeerd, en de laatste 
heeft haar dochter onmiddellijk opgesloten om het 
regentschap over te nemen en zo haar handen vrij 
te hebben om haar hand op de mysteries van de 
macht te proberen. 
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Het gebeurde in Vitry-en-Perthois, het graaf-
schap Champagne, in het jaar onzes heren 

1143. Ik herinner me die gekwelde schemerlucht, 
die leek te stikken in rook en as… Het rood 
van het vuur gemengd met het vermiljoen 
van het bloed van onschuldigen, als een 

holocaust opgedragen aan de duisternis. De 
soldaten verbrandden alles, zelfs de kerk. 

Honderden, wellicht duizenden lijken…

Die idioten 
hebben zichzelf 

opgesloten!

Geen schuil-
plaats meer, 
geen asiel, 

geen genade.

Genade… 
In naam 
van god, 
genade!

Laat 
ons 

eruit!

Ma… 
Mamaaaa…

Jean, mijn 
kleine Jean!

Ik ko… 
Ahaargl!

Pak aan, 
vuile 
teef!

En dat alles door 
mijn schuld… Ik, 

Lodewijk VII, 22 jaar, 
koning van Frankrijk.

- 3 -

Bloedkoninginnen: Eleonora - integrale 1

in deze integrale editie: in de volgende integrale editie:

deel 1/2
11 december 2020
Hardcover, 168 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,80
ISBN: 978-94-639-4206-5
Auteurs: Delalande, Mogavino

Eleonora 
integrale editie  

Integrale editie van deze reeks  

uit collectie ‘Bloedkoninginnen’

Op 25 december 1137 worden Lodewijk VII en 
Eleonora van Aquitanië tot koning en koningin van 
Frankrijk gekroond.
In het publiek vernederd door haar schoonmoeder 
Adelaïde en als een kind behandeld door Suger, de 
raadgever van de koning, beslist Eleonora de plaats 
te nemen die haar toekomt.

Politiek, intrigerend, verliefd, verraderlijk of 
subliem… zij gaat over de loop van de geschiedenis 
beslissen!

in
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Malefosse 
integrale editie van deze klassieker, 

opnieuw vertaald en geletterd!

1589. Europa kent met de opkomst van het 
protestantisme (Anglikanisme, Calvinisme, 
Lutheranisme...) zo’n grote religieuze verbrokkeling 
dat het monopolie van de Rooms Katholieke Kerk 
doorbroken lijkt.
Aan deze mallemolen ontsnapt evenmin het Fankrijk 
onder de lakse Koning Hendrik III.

Het wordt zelfs op het einde van de 16e eeuw totaal 
verscheurd door een meedogenloze fantiek-religi-
euze strijd tussen enerzijds de Katholieken onder 
leiding van Hendrik de Guise en de Heilige Liga en 
anderzijds de Hertog van Navarra, de latere Koning 
Hendrik IV en zijn Zwitserse en Duitse huurlingen.
De Drie-Hendriken-Oorlog zou een catastrofe 
worden in de menselijke geschiedenis.

Malefosse: boek 1

boek 1/6

11 december 2020
Hardcover, 196 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,95
ISBN: 978-94-639-4201-0
Auteurs: Bardet, Dermaut

Integrale editie van 
de eerste 4 delen van 
Malefosse. De losse soft-
cover-edities verschijnen 
respectievelijk in december 
2020, maart 2021, juni 
2021 en september 2021.

te verschijnen (provisoire planning)
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Malefosse
softcovereditie van deze klassieker, 

opnieuw vertaald en geletterd!

1589. Europa kent met de opkomst van het 
protestantisme (Anglikanisme, Calvinisme, 
Lutheranisme...) zo’n grote religieuze verbrokkeling 
dat het monopolie van de Rooms Katholieke Kerk 
doorbroken lijkt.
Aan deze mallemolen ontsnapt evenmin het Fankrijk 
onder de lakse Koning Hendrik III.

Het wordt zelfs op het einde van de 16e eeuw totaal 
verscheurd door een meedogenloze fantiek-religi-
euze strijd tussen enerzijds de Katholieken onder 
leiding van Hendrik de Guise en de Heilige Liga en 
anderzijds de Hertog van Navarra, de latere Koning 
Hendrik IV en zijn Zwitserse en Duitse huurlingen.
De Drie-Hendriken-Oorlog zou een catastrofe 
worden in de menselijke geschiedenis.

Malefosse 1: De huurling

Deel 1
De huurling
11 december 2020
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4202-7
Auteurs: Bardet, Dermaut

te verschijnen

softcovereditie van deze 
klassieker, opnieuw 
vertaald en geletterd!



Eerste keren, er zijn 
er zo veel geweest.

Iedereen heeft zo zijn 
eerste keren wel gehad.

Met het eerste meisje, je eerste liefde, met 
je vrouw, de liefde van je leven, je zult je 

die allereerste keer altijd herinneren.

- 3 -

#2 dec ‘20#1 okt ‘20

Tussen vier muren 2

Mijn beroep staat vermeld in mijn dossier: overvaller, 
multirecidivist. Het is ’t enige dat ik kan. Ik wist van 
bij ’t begin dat het slecht zou aflopen.
Maar ik wist niet waar of wanneer. En nog minder 
op welke manier. Zelfs als iemand ’t me had verteld, 
het had niets uitgemaakt…

Jean-Claude Pautot, veroordeeld voor georgani-
seerde misdaad, vertelt over de gevangenis, over 
overvallen, schuilplaatsen en vluchten aan Laurent 
Astier. In de traditie van de grote Amerikaanse 
schrijvers hebben ze een fictief verhaal geschreven, 
geïnspireerd op waargebeurde feiten.

tussen vier 
muren

deel 2/2

11 december 2020
Hardcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-639-4178-5
Auteurs: Astier, Pautot
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Vostra Maestà!
Signore e signori! Signorine!
Ikke hebbe het grote genoege vanavond voor de erste keer 
een nuova foef te tone!
Si, si, vanavond, io, Odilon Hidinou, koning der goochelaars, 
maestro in de verdwijntrucs, gaat doen verdwijnen, onder uw 
neus, iemand uit het pubblico. Dis isse niet senza gevaar. Dus 
ikke vrage om silenzio totale in de zaal, prego!
Moge het spettacolo beginne!

Het Narrenschip 8: Verdwijning

Reeds verschenen

deel 8
Verdwijning
11 december 2020
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-212-6
Auteur: Turf

Het narrenschip  
Schitterende en legendarische fantasy-

serie van de hand van Turf

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 22 januari.
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vorige delen

de beul 
Slot van de reeks.

De Beul’. Zijn naam deed heel Parijs beven en 
weerklonk door heel het land… Maar sinds de Nar is 
opgedaagd, stortte zijn wereld in.
Tot zijn grote afschuw ontdekt hij dat ook anderen 
over de Gave beschikken. Een groep opgeleid 
om hem en de Nar te doden. Tijd voor een 
Monsterverbond tussen beiden.

Maar het Carnavalsfeest komt eraan. De enige dag 
in het jaar waarop de Beul machteloos staat…

de beul 3: Narrenkermis

deel 3
Narrenkermis
11 december 2020
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4210-2
Auteurs: Gabella, Carette

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 22 januari.

slot

van de serie



#1 maa ‘20 #2 dec ‘20

En ik? Wat moet ik 
vandaag doen?

Jij maakt de decoratie 
voor de dikke eieren … 

goed?
Dat probeer 

ik …

Ik ken er 
een: “Met Pasen 

is het al ei wat de 
klok slaat!”

En als we het tempo nog wat 
kunnen opvoeren, zal mijnheer 

Perdreaux in zijn nopjes 
zijn …

Geen 
probleem 

…

Lise, jij doet 
hetzelfde als 

gisteren …

Pfff! Je kiest 
altijd hetzelfde 

slachtoffer!

Heel grappig, Bob! Als 
straf mag je je met 
de paashazen bezig-

houden!

Daar zou iemand een 
spreuk voor moeten 

bedenken …

Goedemorgen 
allemaal!

Hallo 
Alexis!

Ben je al 
aan het werk, 

man?

De dagen zijn te kort, Bob … 
Vooral in deze tijd van het jaar! 

En het enige wat ik erop heb 
gevonden om ze wat langer 

te maken, is vroeger 
opstaan …

- 6 - - 7 -

De Meester-chocolatier 2: De concurrentie

Alex Carret is een echte chocoladekunstenaar met 
een passie voor smaken. Met de hulp van zijn jeugd-
vriendin Clémence, de ambitieuze Benjamin en de 
handige Manon gaat hij eindelijk zijn professionele 
en persoonlijke dromen waarmaken en met inno-
verende ideeën een frisse wind door het conserva-
tieve chocolademetier jagen.

deel 2
De concurrentie
11 december 2020
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4208-9
11 december 2020
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4209-6
Auteurs: Chetville, Corbeyran, 
Gourdon

de meester- 
Chocolatier 

vervolg van deze successerie over  
een Brusselse chocolatier! 

Gelimiteerde hardcover-
editie (zonder recht van 
retour) en softcovereditie 
verschijnen gelijktijdig!
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11 december 
2020

Magiërs 3
softcover

Tussen vier muren
hardcover

De Meester-Chocolatier 2
hardcover

De Meester-Chocolatier 2
softcover

Malefosse 1
softcover

de Beul 3
hardcover

Eleonora: integrale 1
hardcover

Gil St André
softcover

Dwergen 14
hardcover

Orks & Goblins 8
hardcover

Het Narrenschip 8
hardcover

Constance van Antiochië
Hardcover

USA über alles 3
softcover

Malefosse: integrale 1
hardcover

Elfen 24
softcover


