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Je mag niet binnen. De gevechten 
zijn al begonnen. Je kan geen 
weddenschap meer afsluiten.

Ik kom niet om te 
wedden. Ik kom 

voor Garem.

Probeer morgen 
nog eens, dan! De 

ouwe is bezig.

Zeg hem gewoon 
dat Brum hem 
wil spreken.

Heb je me niet 
verstaan, 
makker?

Vertrek, als je geen 
problemen wilt!

 Ik kan niet 
wachten. Morgen 

ben ik weer weg…

Blijkbaar heb je 
de boodschap 
niet begrepen. Wij houden niet 

van nieuwsgie-
rigaards…

Dat kan je beter niet 
doen. Ik wil Garem 

gewoon even spreken.
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Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 

deel 14
Brum van de Zwervers
29 januari 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4183-9
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

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 11 december!
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“Hij 
vergiste 

zich.”

“Mijn vader joeg ze 
wekenlang op, tot hij ze 
allemaal had gedood.”

“De eerste keer 
was ik twaalf.”

“Die groene ratten waren 
in bossen dicht bij ons 
domein komen wonen. Ze 

kwamen op onze dieren jagen 
om zo voorraden aan te 
leggen voor de winter.”

“Hij dacht dat je 
ongedierte ver-

wijdert door het 
uit te moorden.”

“De overlevenden, vooral 
kinderen, hebben we naar 

’t zuiden van onze gebieden 
gebracht. Daar hebben we ze 

allemaal iets afgenomen… een 
arm, ’n voet of een oog.”

 “Vier jaar 
later stonden 

de goblins 
er weer.”

“Maar deze keer 
was ik oud genoeg 

om te helpen en 
raad te geven.”

“Toen ik klein was, 
mocht ik twee keer 
met m’n vader mee 
op goblinjacht.”

“Hun tong hebben we 
laten zitten, zodat ze 

konden vertellen hoe wij 
goblins hier ontvangen.”

Daarna hebben we 
de wijfjes gekeeld 

zodat ze zich niet kunnen 
voortplanten.

We hebben de goblins 
verrast door ze aan 
te vallen op ’n mistige 

ochtend als deze.

We hebben alle 
leiders en krij-
gers gedood.

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
29 januari 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4185-3
Auteurs: Peru, Lorusso

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-reeks  

in de wereld van Arran!

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 11 december!
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Zo is het begonnen…

…en dit is nu 
net…

…het 
probleem!...

Gekwater-Stad, niveau 12, handelskwartier. Dag 6 
Koudemaand anno 628. De klok heeft net 3 uur geslagen 
en een grillige winter begint zijn opmars in heel het land.

Of zoals ze 
hier zeggen: 
‘Warm is 
anders!’

Een bicargomotocar 
laveert knetterend door 
het drukke verkeer van de 
voorstad. Hier is 

het!
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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
29 januari 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-213-3
Auteur: Turf

Het narrenschip  
Schitterende en legendarische fantasy-

serie van de hand van Turf

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 11 december!
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25 Jaar terug in de 
tijd... Pers! 

Pers!

Ziezo…

Het is een 
tweeling…

Eindelijk, na 
acht pogingen…

En mijn 
beloning?

Hier! Pak aan! 
Eén woord en 

je gaat eraan!

En wat gaat 
er van hen 
geworden?

Eén van hen 
wordt zoals zijn 

vader… en de 
andere wordt nog 

veel machtiger.

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
29 januari 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4211-9
Auteurs: Gabella, Carette

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 11 december!

slot

van de serie



De haven van Florentaix, 
ten zuiden van Ardaigne.

Wie deel uitmaakt van de Ashinn, het volk van de dwergen, leidt geen makkelijk 
bestaan. Vooral wanneer je reist door het land van de "langbenen", zoals 
Ecorcia of Ardaigne.

Alle blikken zijn automatisch op je gericht, 
soms nieuwsgierig, vaak spottend, maar meestal 
minachtend.

Doorgaans verstom-
men de stemmen 
en verandert de 
stemming, wanneer ik 
ergens binnenstap. 
Dat is exact wat 
gebeurde, toen ik 
mijn Ashinn-tronie 
vertoonde in 
de gezellige 
"Havenkroeg", om er 
mijn dorst te laven.

In sommige plaatsen is het aangewezen om vooral niet 
te provoceren. Plaatsen waar vreemdelingen niet welkom 
zijn.

De bard, die tot vermaak van de meeste aanwezigen op een gammele citar een 
ode bracht aan de zee, stopte abrupt met spelen, alsof de snaren van zijn 
instrument waren gesprongen. Hij staarde me met open mond aan, toen ik op de 
drempel verscheen.

... Alsof ik terug aan de oppervlakte was gekomen, na 
een jarenlange zwerftocht over de bodem van de oceaan.

Alle blikken volgden me in een doodse stilte tot 
aan de bar. Iemand anders zou innerlijk sterven van 
verlegenheid, maar mij deed het niets.

Integendeel, ik genoot er zelfs 
van om in het middelpunt van de 
belangstelling te staan en het 
moment van glorie van de bard te 
verpesten.
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De Meesterinquisiteurs 9: Bakael

1150. De Chaos, de oorlog die de hemel van Oscitanië gedu-
rende duizend jaar rood heeft doen kleuren, neemt een einde. 
Daar waar de gevechten de misdaad bedekten, komen deze 
tijdens de vrede beetje bij beetje aan de oppervlakte. 
Moorden, afpersingen, diefstal, zedenmisdrijven, ontucht, 
commerciële conflicten zien nu het daglicht. Om de wet te 
laten eerbiedigen en om de misdaad te bestrijden, hebben 
de Wijzen, architecten van de vrede, een Orde in het leven 

geroepen: De Meester-Inquisiteurs.

de meester-
inquisiteurs

deel 9
Bakaël
29 januari 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4214-0
Auteurs: Istin; Laci

eerder verschenen

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 19 februari.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks



In de haven van Amsterdam 
zie je … schepen die van 
verre bestemmingen komen. 
Sommige zelfs uit Panama.

Oscar en ik hadden 
de hitte van de 
tropen ingeruild 
voor de mist boven 
de Noordzee. Ben je 

klaar?

Om eindelijk 
van boord te 
gaan?

Reken 
maar!

Ik maakte geen 
grap. Ik had het 
over je vader …

Ik heb er zo 
vaak van 
gedroomd 
dat ik hem 
terugvond. 
Nu het bijna 
zover is, ben 
ik bang.

Voor 
ontgoo-
cheling?

Nou ja, misschien 
had hij geen keuze 
toen hij mijn moeder 
en mij verliet.

Ja, mis-
schien.

Hij heeft toch 
jarenlang een mooi 
bedrag betaald voor 
mijn opvoeding, 
al wist hij niet 
dat het geld niet 
terechtkwam. Als 
het hem niets kon 
schelen, zou hij die 
moeite niet hebben 
gedaan …

Dat 
klopt.

Maar wat als het 
gewoon een lafaard 
zonder principes is? 
Of een idioot of een 
booswicht of allebei?

Madame Gisèle 
was ooit gek 
op hem, dus 
het kan niet 
anders of hij 
was ooit een 
goede man.
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Chimere(s) 1887 6: sterrennacht

Parijs, 1887. Chimère, de jongste pensionaire van 
de Purperen Parel, onthult eindelijk haar afkomst 
aan de andere meisjes in het chicste bordeel van 
Parijs …
Ze is vast van plan om haar afkomst te gebruiken om 
de carrièreladder in de seksclub te bestormen, zeker 
omdat ze over een bijzondere troef beschikt: een 
foto van haarzelf in het gezelschap van Ferdinand 

de Lesseps, die de reputatie van het etablissement 
voorgoed dreigt te bezoedelen …

deel 6/6
Sterrennacht
29 januari 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4176-1
Auteurs: Pelinq, Vincent

Chimere(s) 1887 
laatste deel van deze mooie serie over het 

Parijs aan het eind van de 19de eeuw

#5 mei ‘20 #6 jan ‘21#4 mei ‘16#3 maa ‘15#2 okt ‘12#1 okt ‘12
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Een rode zakdoek…
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one 
SHOT

Mary Jane

Londen, 1880.
Dit is het verhaal van een vrouw. Dit is het verhaal van een 
voorspelde tragedie. Haar naam is Mary Jane Kelly, maar wat 
maakt het uit? Net als alle andere vrouwen, is haar leven 
minder waard dan dat van een hond.
Weduwe op haar negentiende, ontvlucht ze Wales om zich te 
vestigen in het welvarende Londen, dat de belofte inhoudt 
dat er werk en welstand is.

Ze zal niets anders vinden dan de hel op aarde, de ene voet 
voor de andere, richting het vagevuur waar de duivels op de 
loer liggen in de schaduwen van de steegjes.

Dit is het verhaal van een vrouw die vecht in een wereld 
waar, voor vrouwen, het gevecht reeds is verloren... 

oneshot
Mary Jane
29 januari 2021
Hardcover, 88 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4216-4
Auteurs: Le Gall, Cuvillier

Mary Jane
sfeervol maar duister verhaal over het leven  van een van de slachtoffers van Jack the ripper!



planning

29 januari 2021

Dwergen 14
softcover

De Meesterinquisiteurs 9
hardcover

Orks & Goblins 8
softcover

Chimere(s) 1887 6
hardcover

Het Narrenschip 8
softcover

Mary Jane
hardcover

De beul 3
softcover



De haven van Florentaix, 
ten zuiden van Ardaigne.

Wie deel uitmaakt van de Ashinn, het volk van de dwergen, leidt geen makkelijk 
bestaan. Vooral wanneer je reist door het land van de "langbenen", zoals 
Ecorcia of Ardaigne.

Alle blikken zijn automatisch op je gericht, 
soms nieuwsgierig, vaak spottend, maar meestal 
minachtend.

Doorgaans verstom-
men de stemmen 
en verandert de 
stemming, wanneer ik 
ergens binnenstap. 
Dat is exact wat 
gebeurde, toen ik 
mijn Ashinn-tronie 
vertoonde in 
de gezellige 
"Havenkroeg", om er 
mijn dorst te laven.

In sommige plaatsen is het aangewezen om vooral niet 
te provoceren. Plaatsen waar vreemdelingen niet welkom 
zijn.

De bard, die tot vermaak van de meeste aanwezigen op een gammele citar een 
ode bracht aan de zee, stopte abrupt met spelen, alsof de snaren van zijn 
instrument waren gesprongen. Hij staarde me met open mond aan, toen ik op de 
drempel verscheen.

... Alsof ik terug aan de oppervlakte was gekomen, na 
een jarenlange zwerftocht over de bodem van de oceaan.

Alle blikken volgden me in een doodse stilte tot 
aan de bar. Iemand anders zou innerlijk sterven van 
verlegenheid, maar mij deed het niets.

Integendeel, ik genoot er zelfs 
van om in het middelpunt van de 
belangstelling te staan en het 
moment van glorie van de bard te 
verpesten.
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De Meesterinquisiteurs 9: Bakael

1150. De Chaos, de oorlog die de hemel van Oscitanië gedu-
rende duizend jaar rood heeft doen kleuren, neemt een einde. 
Daar waar de gevechten de misdaad bedekten, komen deze 
tijdens de vrede beetje bij beetje aan de oppervlakte. 
Moorden, afpersingen, diefstal, zedenmisdrijven, ontucht, 
commerciële conflicten zien nu het daglicht. Om de wet te 
laten eerbiedigen en om de misdaad te bestrijden, hebben 
de Wijzen, architecten van de vrede, een Orde in het leven 

geroepen: De Meester-Inquisiteurs.

de meester-
inquisiteurs

deel 9
Bakaël
19 februari 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4215-7
Auteurs: Istin; Laci

eerder verschenen

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 29 januari!
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2007, ergens in 
Whitechapel, Londen.

Nou, als ik het 
voor het zeggen had, 
ging het allemaal de 

vuilnisbak in!

Moet je die 
kamer zien, het 

lijkt wel of er sinds 
de XIXste eeuw niets 

van zijn plek is 
geweest …

Behalve het 
behang dan. En 

zelfs dat weet ik 
niet zeker …

Zo kan ie wel 
weer, mijn arme 

grootoom is nog maar 
net gestorven. Bespaar 

me voor een keer je 
commentaar …

Bovendien 
weet je maar al 
te goed waarom 
hij alles zo wou 

behouden …

Ha ja, omdat zijn 
grootvader hier 

heeft gewoond en die 
was bij de zaak-Jack 

the Ripper betrokken. 
Dat was ik even 

vergeten …

Dan 
kunnen we het 

huis van de ster van 
de familie beter hele-
maal onberoerd laten. 
Wat zeg ik, het huis, ik 

bedoel natuurlijk 
het museum!

Schei 
uit, hij was 

niet bij de zaak 
betrokken, hij was 

gewoon een bobby en 
zag een van de lijken 
die Jack the Ripper 

achterliet, meer 
niet.

Kijk, dit is een foto 
van zijn beroemde 

grootvader: sergeant 
Amos Simpson.

Haha. Hij ziet 
er apetrots uit. 

Alsof hij zelf net de 
schuldige heeft 

opgepakt!

Dat neemt 
niet weg dat 

hij altijd heeft 
volgehouden dat hij 

iets had waarmee 
hij de ‘echte’ Jack 
the Ripper op het 

spoor kon 
komen.
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1888: De echte Jack the Ripper

Vorige delen

deel 13
1888
19 februari 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4217-1
Auteurs: Céka, Blasco-Martinez

Man van het jaar  
Nieuw verhaal in de conceptserie ‘Man 

van het jaar’, ditmaal over de beruchte 

seriemoordenaar Jack the ripper.

1888. Londen. Een mysterieuze moordenaar heeft 
het op de prostituees van Whitechapel gemunt. Hun 
lichamen worden vreselijk verminkt teruggevonden. 
Ondanks honderden aanhoudingen slaagt Scotland 
Yard er niet in om de man te arresteren die gaat 
uitgroeien tot de meest iconische moordenaar aller 
tijden. Een sjaal met DNA-sporen onthult meer dan 
een eeuw later de identiteit van de beruchte Jack 
the Ripper …

Hoe werd een man die aan de Russische pogroms 
ontsnapte en met zijn familie naar Engeland 
vluchtte de beroemdste psychopaat van de 
Victoriaanse tijd? Hoe kwam het dat hij langzaam 
maar zeker in waanzin verzonk? Hoe is men hem op 
het spoor gekomen? Maak kennis met de man die 
achter Jack the Ripper schuilgaat …
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De laatste kathaar 4: De kerk van Satan

Een volk met een tragisch lot
1243. Lansquenet, Aimery, Escartille, Héloïse en 
de kruisvaarders van de Schaduw komen aan de 
voet van het kasteel van Montségur. Ze worden 
verwelkomd door de heren van de plaats die ermee 
instemmen hen asiel te verlenen als ze het kasteel 
met hen verdedigen. Want Occitania ligt onder vuur 
en bloed. Elke dag vermoorden de inquisiteurs de 
Katharen die onder hun greep vallen. En het kasteel 

van Montsegur is hun volgende halte...
Arnaud Delalande, met Éric Lambert aan de 
penselen, besluit in apotheose de bewerking van 
zijn roman De Kerk van Satan: een prachtig kathare-
nepos, vol ruis en woede.

deel 4/4
De kerk van Satan
19 februari 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4231-7
Auteurs: Delalande, Lambert

de laatste 
kathaar 
Laatste deel van dit knappe 

vierluik over de katharen.
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Het hart van zwarte elfen klopt voor 
de citadel van Slurce. Tussen de hoge, 
sombere muren kregen ze stuk voor 
stuk een opleiding tot onverbiddelijke 
killer.

Daar vergadert ook het 
gevreesde Kapittel van Elf, 
de raad van de grootste nog 
actieve meesters.

Je hebt een 
tweede maal 

gefaald, 
Varh’yn.

Gaw’yn is je in 
Scarande ontkomen 

en heeft je in 
Majinorr volkomen 

belachelijk gemaakt.

We kunnen hem niet 
met onze reputatie en 
onze eer laten sollen.

Dat besef ik 
best. Daarom 
vraag ik u …
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deel 25
Zwarte wraak
19 februari 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4220-1
Auteurs: Arleston, Dimat

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 19 maart.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

Elfen 25: Zwarte wraak

In Slurce gaan jonge rekruten bij meesters in de 
leer om bekwame en genadeloze huurmoordenaars 
te worden. Door de beproevingen worden ze de 
vervaarlijkste schepsels van de Landen van Arran. 
Terwijl een groep groentjes ronddwaalt in het 
hachelijke labyrint van de vesting, valt een zwerm 

draken het heiligdom van de zwarte elfen aan.
De meesters van Slurce staan voor een raadsel: 
waar komt dit leger vandaan, wie leidt het en met 
welk doel?

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 



De geschiedenis van de 
dwergen is een eindeloze 
lijst veldslagen. We vochten 
tegen Ogers, Hums, Elwë en 
groenkonten op alle fronten. 
Ons volk werd gevormd door 
duizenden jaren van oorlog, 
lijden, overwinningen en soms 
ook nederlagen.

Elk stukje van de landen van Arran 
is, op een gegeven moment, bedekt 
door dwergenbloed. In de liefde 
zijn we traag, haten doen we snel, 
vergeten kunnen we niet. Zo zitten de 
zonen van Yjdad en Yjgrun in elkaar.

En ik, Abokar van het 
Schild, krijgsheer en 
generaal van de koningen 
van Arkar’um, was een 
waardige erfgenaam van 
mijn voorvaderen.

De horden van Driza 
de Driftige en Jarj de Geniepige 

hebben drie dwergendorpen 
en een kleine Humstad vernield. 

Maar de poort van Loram en 
die van de Tors hielden stand, 

waardoor ze de rivier 
moesten volgen.

De horde van Grug 
de Ouwe werd tegen-
gehouden door onze 

eenheden en is naar het 
zuiden getrokken…

De horden van Driza 
en Jarj zijn in de vlakte 
van Kaz samengekomen, 
zoals u had voorzien, 

heer Abokar.

Alle bruggen 
stroomafwaarts 
zijn vernietigd

…

En het viaduct 
van de engten?

Maar… dat 
ligt stroom-

opwaarts, daar 
hebben we ’t niet 

over gehad.

Meesteringenieur 
Dror van de Tempel, 

moet ik je echt elke keer 
dat je je ontlast zeggen 

hoe je je bolrond 
best afveegt?

Laat je arbeiders 
dat viaduct saboteren 
voor de verkenners 
van de groenkonten 

het bereiken.

Komt in 
orde, heer 

Abokar.

Oorlogsheer Abokar, 
ondanks al het respect dat ik 

voor je heb omwille van je leef-
tijd, je moet rekening houden 
met de economische realiteit…

Het viaduct is gefinancierd 
door de Stenen Bank en het 
duurt nog drieëntwintig 

jaar voor jouw koning het 
heeft terugbetaald.

Weet je wat, Jodar van 
de Talion, zeg je heren 

dan maar dat ze de rekening 
op mijn naam zetten en 
hier komen brengen.

Ik zal de 
schuld wel 
aflossen.

Zelfs jij moet 
op een dag met 
ze afrekenen!

Vast wel, maar 
tot die door Yjdad 

gezegende dag, volg 
jij mijn orders.

?

#9 aug ‘19 #10 nov ‘19 #11 feb ‘20 #12 juni ‘20 #13 sept ‘20 #14 dec ‘20 #15 feb ‘21

Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 

deel 15
Oboron van het Schild
19 februari 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4222-5
Auteurs: Jarry, Démare

Dwergen 15: Oboron van het Schild

De dood is een enkele reis…
Dat dacht Oboron toch, tot hij onder in een ravijn 
ontwaakt, doorboord door een tiental pijlen.
Zodra hij zich alles herinnert, speelt nog maar een 
gedachte door zijn hoofd: zijn familie terugvinden. 
Maar je staat niet op uit de doden zonder er een 

zware prijs voor te betalen.

Vorige delen

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 19 maart.



Het 
lijkenhuis…

… koud, stil.

Op een bepaald uur van de nacht, is dat de ideale 
plaats om te doen wat ik moet doen.

Ziehier Susann 
Cross!

Susann Cross, een kind van de grootste 
plaag van onze moderne maatschappij: 
echtscheiding!

Een afwezige vader, een betuttelende 
moeder. Gevolg: een kind dat het 
noorden kwijt is.

Maar omdat ze haar moeder niet 
wil tegenwerken, vervolgt ze 
haar succesrijke studies en kan 
zich zeer snel inwerken in een 
advocatenkantoor. 

Men belooft haar een mooie toekomst maar geen 
liefde. Zij laat haar geliefden betalen voor de fouten 
van haar vader.

Dat doen wij 
allemaal!

- 4 -

#6 feb ‘21#4 nov ‘17#2 feb ‘17 #5 apr ‘18#3 maa ‘17#1 feb ‘17

Alice Matheson 
langverwachte slot van deze zombieserie!

Zesde en laatste deel van de serie! Londen zinkt in 
chaos, de straten worden overspoeld door zombies... 
In het St Mary’s Hospital, nu onder quarantaine, 
staan wetenschappers op het punt om de oorzaken 
van deze epidemie te ontdekken...
Alice staat op het punt om te doen wat ze het 
liefste doet... om te doden! Zodra de dodelijke 
dosis is toegediend, keert de jonge Morgana terug 

tot leven, getransformeerd in een bloeddorstige 
zombie. Wie zit er achter deze epidemie en met 
welk doel? Inspecteur Kitson gelooft dat de lijst van 
verdachten vernauwend is, en Alice Matheson zit er 
middenin, vooral omdat ze aan het licht is gebracht 
met verontrustend bewijs uit haar verleden...

Alice Matheson 6: De Oorsprong van het Kwaad

deel 6/6
De Oorsprong van het Kwaad
19 februari 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4230-0
Auteurs: Istin, Vandaële

een verpleegster/serie-
moordenaar komt midden 
in een zombiepocalypse 
terecht!
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Boulder City, Nevada, 1988.
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Carthago
Vervolg van de mysterieuze thriller 

van de hand van Bec

eerdere delen

Er wordt steeds verder gezocht naar natuurlijke hulpbronnen, 
steeds dieper. Met het risico om monsters vrij te laten 
waarvan men lang dacht dat ze uitgestorven waren...

Tijdens het boren in een onderwatergrot worden duikers 
aangevallen door een megalodon. Als prehistorische voor-
ouder van de haai is het het meest woeste roofdier van de 
zeeën dat onze planeet ooit gekend heeft. In dienst van 

de rijke verzamelaar Feiersinger ontdekt oceanograaf Kim 
Melville dat exemplaren in onderwatergrotten hebben over-
leefd toen ze 5 miljoen jaar geleden zouden zijn verdwenen! 
Een ontdekking die het ecologisch evenwicht van de planeet 
en het voortbestaan van de mensheid in gevaar kan brengen.

Carthago 10: De afgrond kijkt op je neer

DeeL 10
De afgrond kijkt op je neer
19 februari 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4228-7
Auteurs: Bec, Bufi

Vervolg van de mysteri-
euze thriller van de hand 
van Bec



#2 okt ‘14 #3 juli ‘17 #4 apr ‘18 #5 juni ‘19 #6 feb ‘21#1 dec ‘11

Ik heb geen zin er mijn 
ballen bij te verliezen… Ik 
hoop dat ze niet zo woest 

is als men vertelt!…

Ze zit niet 
meer in een 

kooi, maar ze 
heeft er drie 

jaar in gezeten! 
Ze was te 

wild…

Haar eigenaar kon haar 
uiteindelijk temmen en nu is ze 

zo mak als een lammetje.

Des te beter… Ik heb graag 
dat ze wat tegenspartelen, 

maar niet teveel. Ik hoop dat je 
zeker bent van je stuk… Met wat 
jij hebt betaald, hadden we ons 
de knapste hoer van Soukhoumi 

kunnen veroorloven!…

Als ze niet van goede 
wil is, krijg je het recht 

erop te kloppen!

Vanwaar komt ze?

Jagers hebben haar 
gevangen in de bossen op 
de berg Zaadan… Dat was 

meer dan zes jaar geleden. 
Er waren een hoop gewonden… 
Men zegt zelfs dat een van ze 

aan zijn verwondingen is 
gestorven.

Geloof me! Ik ben 
zeker dat het de moeite 

loont deze lange trip te 
maken in de sneeuw en de 
kou. Ieder die haar kon 
benaderen, zegt dat 

het iets uniek is…

Naar het schijnt zijn 
haar tieten zo groot 

als wijnzakken!

Ha 
ha ha!

Het dorp T’Khina… 
We zijn er!!!!

Niets te vroeg. 
Ik kon mijn 

oren al niet 
meer voelen.

Streek van Abkhazië, 
Kaukasus, 1910.
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Carthago adventures 6: De bron

1996. Harry Feiersinger, de broer van de honderd-
jarige van de Karpaten, gaat op zoek naar Yara, 
hun zus, die in Brazilië is verdwenen. Voor hem, die 
als onbekwaam van de familie wordt beschouwd, 
is dit de perfecte gelegenheid om zijn waarde te 
bewijzen. In de voetsporen van Yara, in het hart van 
het Amazone regenwoud, ontdekken Harry en zijn 
sidekick London Donovan een van de meest kost-

bare geheimen van de honderdjarige...

Carthago 
Adventures
Spinoff van het populaire carthago!

deel 6
De bron 
19 februari 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4229-4
Auteurs: Bec, Morvan, Khattou

Reeds verschenen



#4 #2 feb ‘21 #3 #1 feb ‘21

Meerminnen&vikingen 1: De gesel van de afgrond

De Noordse zeeën worden bevolkt door even mach-
tige als wrede mythologische wezens, zoals de 
negen zeemeerminnen, dochters van Aegir. Deze 
zijn in tegenstelling tot de trotse Vikingen, klaar om 
alles te doen om de zeeën te controleren...
Zeemeermin Arnhild heeft een angstaanjagend 
zeemonster weten te temmen: de Jörmungand. Met 
het geluid van een schelpdier slaagt ze erin om het 

op de Vikingschepen te sturen. Ingvald, zoon van 
het opperhoofd van zijn stam, besluit zijn waarde te 
bewijzen door het beest te verslaan. Begeleid door 
een halftrol, halfmenselijke medeplichtige, bedenkt 
hij een plan om de zeemeerminschelp te stelen...

meerminnen& 
vikingen
Nieuwe Noordse fantasyreeks in vier delen!

deel 1/4
De gesel van de afgrond
19 februari 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4224-9
Auteurs: Ruscak, Briones

te verschijnen
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Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 19 maart.



#4 #2 feb ‘21 #3 #1 feb ‘21

Meerminnen&vikingen 2: Parelmoerschuim

De Noordse zeeën worden bevolkt door even machtige als 
wrede mythologische wezens, zoals de negen zeemeer-
minnen, dochters van Aegir. Deze zijn in tegenstelling tot 
de trotse Vikingen, klaar om alles te doen om de zeeën te 
controleren...
Als slachtoffer van een profetie werd de jonge Freydis in de 
steek gelaten door haar zeemeermin-clan en opgenomen 
door een Vikingfamilie. Opgegroeid als een krijger en trots 

op haar Noorse erfgoed, zal ze alles doen om de zeemeer-
minnen, aan wie ze een felle haat wijdt, te vernietigen. Maar 
zullen de banden van het hart sterker zijn dan de banden van 
het bloed?

deel 2/4
Parelmoerschuim
19 februari 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4226-3
Auteurs: Gihef, Dominici

meerminnen& 
vikingen
Nieuwe Noordse fantasyreeks in vier delen!

ni
eu
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te verschijnen

Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 19 maart.



De Meesterinquisiteurs 9
softcover

Carthago Adventures 6
softcover

Carthago 10
softcover

Meerminnen&Vikingen 2
hardcover

Dwergen 15
hardcover

Man van het jaar 13
hardcover

De Laatste Kathaar
hardcover

Meerminnen&Vikingen 1
hardcover 

Elfen 25
hardcover

Alice Matheson 6
softcover

planning

19 februari 2021



Het hart van zwarte elfen klopt voor 
de citadel van Slurce. Tussen de hoge, 
sombere muren kregen ze stuk voor 
stuk een opleiding tot onverbiddelijke 
killer.

Daar vergadert ook het 
gevreesde Kapittel van Elf, 
de raad van de grootste nog 
actieve meesters.

Je hebt een 
tweede maal 

gefaald, 
Varh’yn.

Gaw’yn is je in 
Scarande ontkomen 

en heeft je in 
Majinorr volkomen 

belachelijk gemaakt.

We kunnen hem niet 
met onze reputatie en 
onze eer laten sollen.

Dat besef ik 
best. Daarom 
vraag ik u …

- 3 -

#19 aug ‘19 #20 nov ‘19 #21 feb ‘20 #22 mei ‘20 #23 aug ‘20 #24 nov ‘20 #25 feb ‘21

deel 25
Zwarte wraak
19 maart 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4221-8
Auteurs: Arleston, Dimat

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 19 februari!

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

Elfen 25: Zwarte wraak

In Slurce gaan jonge rekruten bij meesters in de 
leer om bekwame en genadeloze huurmoordenaars 
te worden. Door de beproevingen worden ze de 
vervaarlijkste schepsels van de Landen van Arran. 
Terwijl een groep groentjes ronddwaalt in het 
hachelijke labyrint van de vesting, valt een zwerm 

draken het heiligdom van de zwarte elfen aan.
De meesters van Slurce staan voor een raadsel: 
waar komt dit leger vandaan, wie leidt het en met 
welk doel?

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 



De geschiedenis van de 
dwergen is een eindeloze 
lijst veldslagen. We vochten 
tegen Ogers, Hums, Elwë en 
groenkonten op alle fronten. 
Ons volk werd gevormd door 
duizenden jaren van oorlog, 
lijden, overwinningen en soms 
ook nederlagen.

Elk stukje van de landen van Arran 
is, op een gegeven moment, bedekt 
door dwergenbloed. In de liefde 
zijn we traag, haten doen we snel, 
vergeten kunnen we niet. Zo zitten de 
zonen van Yjdad en Yjgrun in elkaar.

En ik, Abokar van het 
Schild, krijgsheer en 
generaal van de koningen 
van Arkar’um, was een 
waardige erfgenaam van 
mijn voorvaderen.

De horden van Driza 
de Driftige en Jarj de Geniepige 

hebben drie dwergendorpen 
en een kleine Humstad vernield. 

Maar de poort van Loram en 
die van de Tors hielden stand, 

waardoor ze de rivier 
moesten volgen.

De horde van Grug 
de Ouwe werd tegen-
gehouden door onze 

eenheden en is naar het 
zuiden getrokken…

De horden van Driza 
en Jarj zijn in de vlakte 
van Kaz samengekomen, 
zoals u had voorzien, 

heer Abokar.

Alle bruggen 
stroomafwaarts 
zijn vernietigd

…

En het viaduct 
van de engten?

Maar… dat 
ligt stroom-

opwaarts, daar 
hebben we ’t niet 

over gehad.

Meesteringenieur 
Dror van de Tempel, 

moet ik je echt elke keer 
dat je je ontlast zeggen 

hoe je je bolrond 
best afveegt?

Laat je arbeiders 
dat viaduct saboteren 
voor de verkenners 
van de groenkonten 

het bereiken.

Komt in 
orde, heer 

Abokar.

Oorlogsheer Abokar, 
ondanks al het respect dat ik 

voor je heb omwille van je leef-
tijd, je moet rekening houden 
met de economische realiteit…

Het viaduct is gefinancierd 
door de Stenen Bank en het 
duurt nog drieëntwintig 

jaar voor jouw koning het 
heeft terugbetaald.

Weet je wat, Jodar van 
de Talion, zeg je heren 

dan maar dat ze de rekening 
op mijn naam zetten en 
hier komen brengen.

Ik zal de 
schuld wel 
aflossen.

Zelfs jij moet 
op een dag met 
ze afrekenen!

Vast wel, maar 
tot die door Yjdad 

gezegende dag, volg 
jij mijn orders.

?
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Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-

reeks in de wereld van Arran. 

deel 15
Oboron van het Schild
19 maart 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-639-4223-2
Auteurs: Jarry, Démare

Dwergen 15: Oboron van het Schild

De dood is een enkele reis…
Dat dacht Oboron toch, tot hij onder in een ravijn 
ontwaakt, doorboord door een tiental pijlen.
Zodra hij zich alles herinnert, speelt nog maar een 
gedachte door zijn hoofd: zijn familie terugvinden. 
Maar je staat niet op uit de doden zonder er een 

zware prijs voor te betalen.

Vorige delen

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 19 februari!



#4 #2 feb ‘21 #3 #1 feb ‘21

Meerminnen&vikingen 1: De gesel van de afgrond

De Noordse zeeën worden bevolkt door even mach-
tige als wrede mythologische wezens, zoals de 
negen zeemeerminnen, dochters van Aegir. Deze 
zijn in tegenstelling tot de trotse Vikingen, klaar om 
alles te doen om de zeeën te controleren...
Zeemeermin Arnhild heeft een angstaanjagend 
zeemonster weten te temmen: de Jörmungand. Met 
het geluid van een schelpdier slaagt ze erin om het 

op de Vikingschepen te sturen. Ingvald, zoon van 
het opperhoofd van zijn stam, besluit zijn waarde te 
bewijzen door het beest te verslaan. Begeleid door 
een halftrol, halfmenselijke medeplichtige, bedenkt 
hij een plan om de zeemeerminschelp te stelen...

meerminnen& 
vikingen 1
Nieuwe Noordse fantasyreeks in vier delen!

deel 1/4
De gesel van de afgrond
19 maart 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4225-6
Auteurs: Ruscak, Briones

te verschijnen
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Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 19 februari!



#4 #2 feb ‘21 #3 #1 feb ‘21

Meerminnen&vikingen 2: Parelmoerschuim

De Noordse zeeën worden bevolkt door even machtige als 
wrede mythologische wezens, zoals de negen zeemeer-
minnen, dochters van Aegir. Deze zijn in tegenstelling tot 
de trotse Vikingen, klaar om alles te doen om de zeeën te 
controleren...
Als slachtoffer van een profetie werd de jonge Freydis in de 
steek gelaten door haar zeemeermin-clan en opgenomen 
door een Vikingfamilie. Opgegroeid als een krijger en trots 

op haar Noorse erfgoed, zal ze alles doen om de zeemeer-
minnen, aan wie ze een felle haat wijdt, te vernietigen. Maar 
zullen de banden van het hart sterker zijn dan de banden van 
het bloed?

deel 2/4
Parelmoerschuim
19 maart 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4227-0
Auteurs: Gihef, Dominici

meerminnen& 
vikingen 2
Nieuwe Noordse fantasyreeks in vier delen!

ni
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te verschijnen

Softcovereditie. De 
gelimiteerde hardcover 
verschijnt op 19 februari!



December 2217

Wetenschappers en ingenieurs 
verzekeren ons dat ze 

immuun zijn voor klimatolo-
gische omstandigheden…

…zoals regen, wind, 
drastische stijging of 

daling van de temperatuur, 
nacht en nevel, mist…

…hoe dik en 
ondoordringbaar ook.

Geweldig!

Hier heb je ze allemaal: 
al de gevechtsandroïden 
en hun ruimteschepen…

Ja en zelfs de 
‘Mantas’… de 

boosaardige aliens!…

En, in tegenstelling tot echte soldaten, 
hoeven zij geen jarenlange opleiding en 

training onder diverse instructeurs…
Zij zijn reusachtig!!

- 3 -
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Androiden 7: DE LAATSTE DER ENGELEN

Een androïde die belast is met het geven van 
extreme computerzalving aan de slachtoffers van 
buitenaardse aanvallen, zal door middel van kruis-
controles van de herinneringen van de overledene 
beseffen dat de officiële verklaringen van deze 
aanvallen vals zijn.
De vrouwelijke androïden van het model Last Angel, 
die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van 

de herinnering aan de soldaten die in de strijd zijn 
omgekomen, keren na afloop van hun missie terug 
naar hun rek om deze herinnering te legen en 
opnieuw op te starten voor het volgende slagveld. 
Een van hen lijkt, tegen alle verwachtingen in, het 
proces aan te houden, maar het is technisch onmo-
gelijk. Androïden hebben geen gevoelens.

deel 7
De laatste der engelen
19 maart 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4243-6
Auteurs: Morvan, Bonetti

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 23 april.

Androiden  
vervolg van het tweede seizoen van deze futuristische conceptserie over Androiden!
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Dat is al wat overblijft van 
Keelodge, dat Ierse dorp 
dat vorige maand werd van 
de kaart geveegd door het 
bataljon van kapitein Goggins.

Ruïnes en ver-
koolde lijken, 
niets meer, niets 
minder…

De soldaten 
verbrandden de 
huizen en vooral 
de bewoners, 
misvormd tot vlees-
etende monsters, 
zonder me de tijd 
te laten er de 
precieze oorzaak 
van te bepalen.

Buiten het monster dat Hyats 
me bezorgde, heeft Mycroft 
alle stalen die in het dorp 
werden genomen voor de 
brand.

En dat kan ik niet 
aanvaarden. Niet 
na wat ik daar heb 
gezien.

Ik heb de stof 
geïsoleerd die het 
water en de wijn van 
Keelodge vergiftigde.

Als zijn experts er niets 
uit halen, wordt de zaak in 
de doofpot gestopt, onder 
het mom van staatsgeheim.

Ze zijn het resultaat 
van veel te geleerde 
procédés voor 
me. Maar ik ben er 
toch in geslaagd de 
samenstelling ervan 
te bepalen.

Watson uit zijn 
malaise halen 
riskeert heel 
wat moeilijker 
te zijn.

- 3 -

De inspanningen van Sherlock Holmes en Edward 
Hyde om de daders te vinden die Keelodge hebben 
vergiftigd, brachten hen op het spoor van Ryan 
Shelvey, een vooraanstaande psychiater. Toen ze 
Shelvey ontmaskerden, poogde deze Holmes te 
laten vermoorden in 221b Baker Street. Door die 
aanval zweeft Dr. Watson nog steeds tussen leven 
en dood. 

Om zijn familie en Hyde te beschermen, is de beste 
speurneus van Londen vastberaden om ook de orga-
nisatie achter Shelvey op te rollen. Nu dit onderzoek 
een persoonlijke aangelegenheid is geworden, is hij 
bereid om tot het uiterste te gaan om zijn doel te 
bereiken. 
Maar is het daarvoor nog niet te laat?

Sherlock Holmes society 3: In nomine dei

Reeds verschenen

deel 3/6
In nomine Dei
19 maart 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4232-4
Auteurs: Cordurié, Nespolino

Sherlock Holmes
society

vervolg van deze sherlock Holmes-
cyclus binnen collectie 1800



#2 mei ‘19 #3 maa ‘21 #4 #5 #1 mei ‘19

te verschijnen

De derde zoon van Rome 3: Sylla en Pompeius

Terwijl de Tiber zijn deel van de lijken draagt, worden 
in het ondiepe van Rome de meest verdorven 
bevrijdingen van Decimus Salvius Camillus gefê-
teerd. Het oude bouwwerk van de stad, een fervent 
voorstander van de komst van de derde zoon van 
Rome, krijgt eindelijk de kans om wraak te nemen 
op zijn vijanden. Ondertussen sluiten Pompeius en 
zijn legioenen de stadspoorten.

de derde zoon 
van ROme 
Het bestaan van een derde kind, naast 

Romulus en Remus, werpt een ander 

licht op de geschiedenis van Rome! 

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 23 april.

deel 3/5
Sylla en Pompeius
19 maart 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4237-9
Auteurs: Moënard, Zitko



de onheilsvogel 
is gekomen! 
het kwaad 
krijgt ons 
te pakken!

scenario: d. bardet.
tekeningen: f. dermaut

9 augustus 1589...

- 3 -
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Malefosse
softcovereditie van deze klassieker, 

opnieuw vertaald en geletterd!

Augustus 1589... Pernette en vrouwe Jeanne haten 
elkaar omwille van Gunther. Intussen is Hendrik III 
vermoord door een monnik. Hendrik van Navarra 
volgt de koning op en laat de omgeving rond Parijs 
bezetten. Hij beslist hoogstpersoonlijk de onder-
werping van de burgers van Gisors te eisen. Monnik 
Jean Louvel verstopte zich in de stad. Pernette gaat 
naar hem toe om zich te wreken. Gunther lost het 

drama op dat zich rond de koning ontspint. Wint hij 
het pleit en verslaat hij het lot?...

Malefosse 2: De moordaanslag

Deel 2
De moordaanslag
19 maart 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4203-4
Auteurs: Bardet, Dermaut

te verschijnen
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Elisabeth I

Als dochter van koning Hendrik VIII trad Elisabeth 
Tudor toe tot de troon van Engeland te midden 
van vele politieke omwentelingen. In de rivaliteit 
met haar halfzus Mary Tudor is zij degene die er 
uiteindelijk in zal slagen de stabiliteit van het 
koninkrijk onder koninklijk gezag te herstellen 
door de banden met de paus te verbreken door 
de oprichting van de protestantse kerk van 
Engeland. Zij was ook degene die erin slaagde 
haar vrouwelijkheid op te leggen in een wereld van 

mannen. Eeuwige maagd, ze zal nooit trouwen en 
zal de Tudor-lijn met haar zien sterven.
Ontdek het lot van een van de beroemdste figuren 
uit de Engelse geschiedenis. Haar heerschappij, 
gecombineerd met de bloei van het Engelse theater 
- vertegenwoordigd door William Shakespeare 
en Christopher Marlowe - en de maritieme kracht 
van avonturiers als Francis Drake, markeerden het 
hoogtepunt van de Engelse Renaissance.

oneshot
19 maart 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50 
ISBN: 978-94-6394-239-3
Auteurs: Delmas, Regnault, 
Meloni

Elisabeth IHet nieuwste album in collectie ‘Zij schreven geschiedenis gaat over Het leven van Elisabeth I

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt op 23 april.

Nieuw deel binnen de 
collectie: Zij schreven 
geschiedenis. 
Elk album vertelt het 
verhaal van een belangrijk 
persoon in de wereldge-
schiedenis, en bevat een 
uitgebreid dossier!
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Jeremiah Johnson hoofdstuk 1

deel 1
hoofdstuk 1
19 maart 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4235-5
Auteurs: Duval, Pécau, Jadson

Jeremiah Johnson
het waargebeurde verhaal van Jeremiah Johnson, 

bekend van de film van Sydney Pollack!

Iedereen kent Jeremiah Johnson als Robert Redford 
in de film van Sydney Pollack. Maar weinig mensen 
weten dat het personage daadwerkelijk bestond. 
Deze serie vertelt zijn verhaal...
Jeremiah Johnson kwam in het midden van de 
negentiende eeuw in de Rocky Mountains aan om 
een pelsjager te worden. Maar de moord op zijn 
Indiaanse vrouw bracht hem ertoe om een bloe-

dige vendetta uit te voeren tegen de stam van de 
Kraaien. Hij at meedogenloos de rauwe lever van 
zijn vijanden op... Een ode aan de ruwe wreedheid 
en de natuur.
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Gelimiteerde 
hardcovereditie (zonder 
recht van retour). De 
softcovereditie verschijnt 
op 23 april.
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Een enorme ijsgolf overspoelde het ganse conti-
nent. Kleingrutistan, het enige land dat gespaard 
is gebleven van de ramp, ziet zijn plannen om de 
wereld te veroveren gedwarsboomd worden door 
een epidemie van verkoudheden en een kosmo-
politische horde klimaatvluchtelingen die aan de 
deur komen kloppen. Deze polaire stase maakt de 
pinguïns gelukkig, maar het brengt het weerzin-
wekkende pact tussen Manie Ganza en de Tijdbank 

in gevaar. Het contract is echter onbetwistbaar: 
opdat zij lang zou kunnen leven, moeten anderen 
sterven... en dat moeten er veel zijn. 

Azimut 5: De laatste winterprik

deel 5/5
De laatste winterprik
19 maart 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4234-8
Auteurs: Lupano, Andreae

Azimut
Klim mee aan boord voor een fantastische reis samen met een zwerm originele, buitengewone 

en onvoorstelbare personages
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De dag waarop hij zijn koffer achterna reisde

Guillaume en zijn liefje maken zich op voor een 
(meditatie)reis naar Bali, maar bij een tussenstop 
raken meerdere koffers verloren. Guillaume stelt dan 
maar voor op de koffers te blijven wachten en later 
na te komen.
Samen met zijn gerecupereerde koffers, een 
bejaarde, Balinese chauffeur en een ‘in rook opge-
loste’ Japanse, maakt Guillaume dan de reis van zijn 

leven, een soort van spontane en informele initiatie 
die richtinggevend moet wezen.
Zijn kijk op de wereld en op zichzelf zullen funda-
menteel veranderen… want maakt uiteindelijk niet 
datgene wat wij geloven onze diepe en ware werke-
lijkheid uit?

deel 4
...hij zijn koffer achterna reisde
19 maart 2021
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4233-1
Auteurs: Beka, Marko, Cosson

de dag waarop... 
feelgood-serie ditmaal over een man  

die op zoek gaat naar zichzelf.



Wat 
gebeurt er?

Waarom 
heb je ’t 
gedaan, 
oma?

Ik kan hier niet 
blijven, mama en papa zijn 

vast doodongerust, ze 
wachten op mij!

Ik vind 
‘t ook maar 

niets…

Help 
me dan. Ik kan 

toch met jou 
vertrekken!

Waarom houden ze mij hier vast? 
Ik vind het niet leuk, ik heb toch 

niets verkeerd gedaan…
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Vergeet-mij-niet

De grootmoeder van Clémence lijdt aan de ziekte 
van Alzheimer. Om haar te redden van haar vert-
wijfeling, besluit ze haar oma te ontvoeren uit het 
bejaardentehuis om samen op zoek te gaan naar 
het hersenschimmige huis uit haar kindertijd. Een 
vlucht, een zoektocht, een dwaling, een kans om 
elkaar terug te vinden? Tenzij het op een afscheid 
uitdraait…

oneshot
Vergeet-mij-niet
19 maart 2021
Hardcover, 224 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-639-4219-5
Auteurs: Alix Garin

vergeet-mij-niet
ontroerend en relevant verhaal over de noden van een 

grootmoeder met alzheimer in een woonzorgcentrum.
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19 maart 
2020

Meerminnen&Vikingen 1
softcover

Jeremiah Johnson 1
hardcover

Vergeet-mij-niet
hardcover

Elisabeth I
hardcover

De dag waarop... 4
hardcover

De Derde zoon van Rome 3
hardcover

Dwergen 15
softcover

Meerminnen&Vikingen 2
softcover

Androiden 7
hardcover

Azimut 5
hardcover

Sherlock Holmes Society 3
Hardcover

Elfen 25
softcover

Malefosse 1
softcover


