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Thriller - Mercy

getver, 
paarden. wat een 
overlast. Maar 
goed, waar was 

ik? oh ja...

kan er 
geen lachje 

vanaf?

nu?

NU!

is dat echt 
nodig? we zijn 

alleen.

meer 
dan noodza-
kelijk, liefje. 

het is essentieel. 
het is altijd 
essentieel.

kom op, 
kijk me 

aan!

wil je niet 
net zo onweer-
staanbaar zijn 

als ik?

tevreden?
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VERWACHT
FEBRUARI 2021

MIRKA ANDOLFO presenteert een sensuele victoriaanse gotische horror over anders 
zijn, verdoemenis, verlossing en wat het betekent om een monster te zijn. En dat 
in een horrorverhaal dat perfect is voor fans van Penny Dreadful, Crimson Peak, 
The Alienist en Dark Shadows. 

Wanneer het kalme mijndorp Woodsburgh wordt verstoord 
door een reeks brute moorden, is de nederzetting in rep en 

roer. En terwijl de eerste sneeuw de chaos bedekt met 
een witte deken, arriveert een mysterieuze 

vrouw in het zwart, die een totaal ander 
soort onrust veroorzaakt. Maar wie is 
Lady Helène eigenlijk? En wat is haar 
geheime agenda?

Thriller- Mercy

Mercy
 &  Mirka Andolfo Engel/Duvel

ISBN 1: 978-94-6373-643-5
ISBN 2: 978-94-6373-644-2

Softcover
64 blz. 
€ 9,95

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

Ontvang een
boekenleggercadeau!



Detective - Agatha Christie, Het ABC Mysterie
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In juni 1935, verliet ik mijn ranch in zuid 
amerika om zes maanden in Engeland door 

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

vriend, Hercule Poirot, te bezoeken.

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

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

wege de geometrische 
lijnen had uitgekozen.

die geometrische figuren zijn 
een ware lust voor het oog, 

vindt u ook niet?

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

modern appartement 
verwacht ik vier-

kante eieren!

helaas mijn beste! de 
wetenschap heeft nog 

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

 de dag. ze volharden 
dezelfde kleuren 

en maten!

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

laten we het daar
eens over hebben...

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

gebeurt er iets.

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

kan nemen!

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

nu de misdaden opgelost zijn!

VERWACHT
JANUARI 2021

Detective - Agatha Christie, Het ABC Mysterie

Agatha Christie, 
Het ABC Mysterie
 Frédéric Brremaud 
 Alberto Zanon 
ISBN: 978-94-6373-558-2
Softcover
64 blz. 
€ 9,95

COMPLEET
VERHAAL

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

REEDS
VERSCHENEN



Detective - Agatha Christie, De zaak Styles
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we kwamen terug van een heerlijke middag toen ...

mijn veront-
schuldigingen, 

mijnheer.

Hastings, 
mijn beste!

POirot!

beste vrienden, 
mag ik jullie voor-

stellen aan Hercule 
POirot, de beste 

Detective uit 
België!

jazeker, 
we kennen 
elkaar al.

vanwege de oorlog die op 
het continent woedt, moest ik 
in ballingschap gaan. Ik ver-
blijf bij styles in saint marie, 

dankzij de vriendelijk-
       heid van mevrouw 

         INglethorp.

wat een toeval, 
zeg!

tijdens de terugreis vertelde ik hen over 
de heldendaden van Hercule Poirot en hoe 

zijn bezoekjes ervoor zorgden dat
 ik zelf detective wilde worden.

Agatha Christie, 
De zaak Styles
 Jean-François Vivier 
 Romuald Gleyse The Beatles 
ISBN: 978-94-6373-645-9
Hardcover
64 blz. 
€ 19,95

GELIMITEERDE OPLAGE
HARDCOVER

In 1920, toen een plot met de titel - 
De mysterieuze affaire bij Styles voor 
het eerst verscheen, wist de toenmalige 
boekenbranche nog niet dat de grootste 
detective schrijver uit de geschiedenis 
was geboren. 100 Jaar later zijn we 
verheugd om deze getrouwe bewerking 
van Agatha Christie's eerste roman, The 
"Queen of Crime", te publiceren. 

Hercule Poirot, voormalig Belgisch politie-inspecteur en oorlogsvluchteling, wordt door Mr. 
Hastings uitgenodigd om een   zeer gecompliceerd onderzoek op te lossen. Deze bewerking 
staat vol verrassingen, en draagt bij aan de legende van de grootste detective ter wereld .

Detective - Agatha Christie, De zaak Styles
VERWACHT
FEBRUARI 2021



u staat onder 
arrest, mijnheer!
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Detective - Nicolas Le Floch

zwarte achtergrond of 
VERWACHT
FEBRUARI 2021

Nicolas le Floch 3 
Het spook van de rue Royale

    Porot, Dobbs Het beest in de mens
    Chai Chaiko Shayne

ISBN: 978-94-6373-646-6
Hardcover

64 blz. 
€ 19,95

Scenarist Corbeyran en illustrator Chai Chaiko 
gaan de uitdaging om het strippubliek deze 
unieke held en dit fascinerende universum te 
laten ontdekken. 

Terwijl Parijs het huwelijk van de Dauphin 
viert op de Place Louis-XV, voltrekt zich een 
ramp. Gevolg, omgevallen rijtuigen, honderden 
geplette slachtoffers ... Nicolas Le Floch, de jonge 
politiecommissaris van Châtelet, keert terug in 
dienst. Tussen de lijken houdt een jonge vrouw 
een zwarte parel in haar hand. Is ze gestikt of 
gewurgd?

'Chaiko, die voor Dark Dragon Books ook al de 
verstripping van Moord in de Oriënt-Expres en 
de nieuwe reeks Shayne tekende en verder nog 
Kroniek der Onsterfelijken op zijn actief heeft, 
tekent een degelijk kostuumdrama zonder franjes 
waarin de grijs-grauwe inkleuring absoluut juist 
zit.' -  Stripspeciaalzaak.be

VOORDEELPAKKET 
Deel 1 + 2

ISBN: 978-94-6373-647-3
2 x Hardcover

2 x 64 blz. 
€ 29,95 

Detective - Nicolas Le Floch

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJN ALLEEN
IN HARDCOVER
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wat was 
dat voor 
lawaai? shit, je 

hebt niet 
gemist! kom, 

ik zal je 
verbinden.

... de echtgenoot van het 
slachtoffer heeft het lichaam 

geïdentificeerd, ondanks de 
vele verwondingen...

nog nieuws, 
Diana?

niks 
bijzonders. 

Iraanse agenten 
houden nog steeds 

toezicht op het 
askajar-
terrein.

low en zijn 
mannen kwamen 
met teo binnen, 
maar niemand 

ging weg.

ik zal 
erheen
gaan.

jazz, je 
kunt niet 

naar binnen 
stormen 

en iedereen 
neerschie-

ten!

teo 
wordt 

als eerste 
omgelegd.

VERWACHT
MAART 2021

Dit is geen jazz. Dit is 
Maynard. Gitzwart, langzaam 

opbouwend, met rake mokerslagen
 én uitermate verslavend. 

stripspeciaalzaak.be

COMPLEET VERHAAL
IN 7 DELEN

Thriller - Jazz Maynard Thriller- Jazz Maynard

Jazz Maynard
 Raule Isabellae, 

Arthus Trivium, 
De kunst van het sterven 

 Roger Michel
5/7. Bloed, Jazz en tranen
ISBN: 978-94-6373-672-5

6/7. Drie kraaien
ISBN: 978-94-6373-673-2

Softcover
48 blz. 
€ 9,95

REEDS
VERSCHENEN



Steam Punk - De Artilleuses Steam Punk - De Artilleuses
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iedereen, gezicht 
naar de muur!

miss winchester

u ook, 
mijnheer de 
directeur.

Het is alle-
maal logisch.

je krijgt niets van mij! 
de deur naar de safe 

room wordt aangestuurd 
door een timer, onmoge-
lijk te openen buiten de 

openingstijden!

praten jul-
lie maar...

mag ik?

Mademoiselle 
gatung

je verspilt je tijd. deze deur heeft
 drie lagen versterkt staal en zou een
 kanonvuur kunnen weerstaan. als je 

hem probeert op te blazen kun 
je alleen de buurt waarschuwen.

uw bezorgdheid 
ontroert me, mijn-
heer de directeur!

klaar!
dames en heren, zou u uw 
handen op de oren willen 
leggen? wij verwachten 

enige geluidshinder.
jij ook, 
humphrey

De Artilleuses
     Pierre Pevel

  Etienne Willem 
Vleugels van de aap,

Het meisje van de 
Wereldexpo

1/3. De diefstal van de zegel
978-94-6373-682-4

Softcover
48 blz.
€ 9,95

Het is 1911, het Parijs der Wonderen, een 
Parijs dat niet helemaal van ons is, noch iets 
heel anders. Het is inderdaad het bekende 
Parijs van de gentleman-dief Arsène Lupin 
en de Tijger Brigades maar ook waar feeën, 
tovenaars, kabouters en zelfs enkele draken 
leven. Naast deze wonderen is de Eiffeltoren 
gemaakt van wit hout, wordt de Champs 
Elysées omzoomd door bomen waarvan de 
bladeren in het donker licht geven, en een 
metrolijn leidt rechtstreeks naar Ambremer, de 
hoofdstad van de Fairy World. 

In deze setting plegen de Artilleuses een 
gewapende overval. Het zijn drie avonturiers 
en outlaws: Lady Remington, Miss Winchester 
en Mademoiselle Gatling. Deze overval is 
misschien wel hun laatste, omdat de diefstal 

van het mysterieus relikwie 'de zegel' de 
moeite waard is om in bezit te hebben, 

niet alleen door de Tijger Brigade, maar 
ook door de formidabele geheime 

diensten van de Kaiser ...

VERWACHT
JANUARI 2021

NIEUW VERHAAL
IN 3 DELEN



Steam Punk - Lady Mechanika Steam Punk - Lady Mechanika

Lady Mechanika
     Marcia Chen, Joe Benitez
  Brian Ching, Joe Benitez

Bloed 1/2: 978-94-6373-626-8
Bloed 2/2 : 978-94-6373-627-5

Softcover
72 blz.
€ 9,95
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Lady Mechanika reist naar het Spaanse Lady Mechanika reist naar het Spaanse 
platteland om op een demonisch wezen te jagen dat platteland om op een demonisch wezen te jagen dat 
naar verluidt de zoon van de lokale Baron besluipt. naar verluidt de zoon van de lokale Baron besluipt. 
Maar ze begint al snel te vermoeden dat er meer Maar ze begint al snel te vermoeden dat er meer 

aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt. aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt. 
Welke duistere geheimen proberen de Baron Welke duistere geheimen proberen de Baron 

en zijn vrouw zo wanhopig te verbergen? en zijn vrouw zo wanhopig te verbergen? COMLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

VERWACHT
JANUARI 2021



Steam Punk - Lady Mechanika Steam Punk - Lady Mechanika Collector Pack

Het cover illustratie album bevat 72 bladzijden vol artwork dat voor 
de Amerikaanse en Europese Lady Mechanika-strips gemaakt is.

Het Lady Mechanika cover illustratie album is NIET  LOS
verkrijgbaar en is alleen bij het Collector Pack inbegrepen.

Incl. coverillustratie album. Deze is NIET LOS verkrijgbaar.

VERWACHT
JANUARI 2021

Lady Mechanika -Bloed- Collector Pack
Bloed 1 + 2 + Cover illustratie album (72 blz.)
ISBN: 978-94-6373-625-1
€ 29,95



Steam Punk - De Buitengewone Reis
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De derde cyclus!

Ontdek het derde seizoen van De Buitengewone 
Reis: 20.000 Mijl onder ijs! Met behoud van de 
ingrediënten die de serie zo succesvol maken, 
voegen de auteurs een vleugje oriëntaals 
exotisme en tegenstrijdige emoties toe aan dit 
fascinerende steampunk-universum. 

Wie vrede wil, bereidt zich voor op oorlog! 
Emilio en Naomi weten nu dat het Japan is dat 
zich verschuilt achter de mysterieuze Derde 

VERWACHT
MAART 2021

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

De Buitengewone Reis 7
 Filippi, Kolonisatie, Dromen

Camboni
 ISBN: 978-94-6373-674-9

Softcover
48 blz. 

 € 9,95

Steam Punk - De Buitengewone Reis

Spil! Geïnteresseerd in hun kennis, houdt de Japanse macht hen onder controle en probeert ze hen 
te overtuigen mee te doen met hun zoektocht naar vrede. Inderdaad, het leger van superkrachtige 
robots dat ze creëerden, zou erop gericht zijn om vrede op te leggen aan oorlogvoerende naties. 

Maar zijn de echte 
bedoelingen van de 
Japanners zo nobel? Als 
Naomi eraan twijfelt, 
wordt Emilio verleid 
door dit utopische doel. 
Zijn gevoelens voor de 
jonge Kiritsu staan er 
misschien niet los van. 
Ondanks alles zijn onze 
twee helden niet van 
plan om pionnen van de 
Derde Spil te worden en 
zullen ze er alles aan 
doen om naar huis terug 
te keren. Als dat er nog 
staat…



De avonturen van 
twee bijzondere 

kinderen, in een mix 
van films als ‘The 
Golden Compass’ 

en ‘A Series of 
Unfortunate 

Events'!

De Buitengewone Reis
Collector Pack Seizoen 1
 Denis-Pierre Filippi 999,  

Kolonisatie,  Dromen
  Silvion Camboni Mickey

978-94-6373-408-0
3 x softcover 

3 x 48 blz. 
€ 29,95

INHOUD

Steam Punk - De Buitengewone Reis, Seizoen 1

INHOUD

De Buitengewone Reis
Collector Pack Seizoen 2
 Denis-Pierre Filippi 999,  
Kolonisatie,  Dromen
  Silvion Camboni Mickey
978-94-6373-675-6
3 x softcover 
3 x 48 blz. 
€ 29,95

VERWACHT
MAART 2021

Steam Punk - De Buitengewone Reis, Seizoen 2

De Buitengewone Reis
Collector Pack Seizoen 2
 Denis-Pierre Filippi 999,  
Kolonisatie,  Dromen
  Silvion Camboni Mickey
978-94-6373-675-6
3 x softcover 
3 x 48 blz. 
€ 29,95

De Buitengewone Reis
Collector Pack Seizoen 2
 Denis-Pierre Filippi 999,  
Kolonisatie,  Dromen
  Silvion Camboni Mickey
978-94-6373-675-6
3 x softcover 
3 x 48 blz. 
€ 29,95



waar 
zijn 
we?

in de technische 
ruimte van een van de 

grootste paleizen 
van de stad...

Daar!
de kleedruimte, 
dat is perfect!
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VERWACHT
FEBRUARI 2021 Een metaforische en weelderige SF-fresco. 

In de toekomst is de mensheid verdeeld in 
twee categorieën. Ondergronds leven de 
overlevenden van een vermeende nucleaire 
apocalyps die alles aan de oppervlakte 
heeft uitgeroeid. Aan de oppervlakte leven 
leden van een decadente en onsterfelijke 
elite, in staat om hun ziel te reïncarneren 
in andere menselijke lichamen (voor de 
rijksten) of in de circuits van robots. De 
twee gemeenschappen negeren elkaar 
door de leugen die is verspreid door de 
heersers. Maar dit alles staat op het punt 
omver te worden geworpen door een jonge 
vrouw, wiens bestaan   de gevestigde orde 
zal uitdagen en een gigantische rebellie zal 
uitlokken. Haar naam is Nathanaëlle...

Nathanaëlle
Integraal

    Charles Berberian 
Vlak voor het geluk, Meneer Johan

 Fred Beltran
De Technovaders, Megalex

ISBN: 978-94-6373-641-1
hardcover

112 blz. 
€ 24,95 

Grafische Roman - Nathanelle"Grafische Roman - Nathanelle"

COMLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER



Grafische Roman - Blues 46

Ondertussen...

Wow! waar 
zijn we?

Bij Lord 
Forsyte.

Hemel, een 
Brit! Als papa dat 

zou zien, zou hij het
 hem niet kwalijk 

nemen!

Je kon je niet 
bij mij thuis blijven 
verstoppen. We 
moesten ergens 

heen!

Je gedraagt   je keurig. Hij
 is een verzamelaar van oude 
originelen en als voormalig 
ambassadeur zal hij ons 

zeker kunnen helpen!

We zullen 
zien, een 

verzamelaar!

Zeg, Guerric! 
Slechts vierentwintig 
uur te laat! Goeden-

avond, lieve 
Hyppolite!

Goeden-
avond, prachtige 

Elisabeth!

Het spijt me, 
Betty, Ik zal je 
er alles over

vertellen!

Dat dacht ik 
wel ja! Ik zou 
maar met een 

hele goede ver-
klaring komen! 

©
 2

02
1 

©
 D

ar
ga

ud

VERWACHT
FEBRUARI 2021

COMLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

Blues 46
   Moënard
De derde zoon van Rome
   Eric Stalner
De lange stilte, Malemort, Remi
ISBN: 978-94-6373-642-8
hardcover
96 blz. 
€ 24,95

Grafische Roman - Blues 46

Op de wegen in Zuid-West Frankrijk 
rijdt Guéric in zijn DS-coupé   terwijl hij 
naar jazz luistert. Hij leidt een bohemien 
leven dat perfect bij hem past: geen 
baas, geen verantwoording. Guéric 
leeft van de in- en verkoop van 
tweedehandsboeken. Soms kan het 
grote vruchten afwerpen, vooral 
wanneer hij een zeldzame uitgave 
vindt die gewild is bij verzamelaars. 
Op een dag slaat het noodlot toe 
wanneer hij Alain bijna aanrijdt die 
aan het liften is. Guéric stemt in 
om deze naar zijn tante te brengen. 
Ter plaatse aangekomen ontdekken 
ze dat het huis wordt bewoond door 
twee moordenaars die Alain opwachten. 
Samen weten ze te vluchten, maar welk 
geheim verbergt Alain?



sarajevo,
28 juni 1914.
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De oorlogen van Einstein
   Corbeyran 
De zang van de vampiers, Badlands, 1418
   Chabbert
Shadow banking, Black Stone
ISBN: 978-94-6373-659-6
hardcover
120 blz. 
€ 24,95

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was 
Einstein, de antimilitarist, geschokt toen hij 
zag dat zijn grote vriend, de chemicus Fritz 
Haber, verstikkende gassen ontwikkelde.
 
Maar aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog was het dezelfde Einstein 
die president Roosevelt schreef en 
hem aanspoorde om een   atoombom te 
ontwikkelen ...

VERWACHT
MAART 2021

Grafische Roman - De oorlogen van Albert Einstein Grafische Roman - De oorlogen van Albert Einstein

COMLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER



Bij terugkeer in Parijs...

Merci!

Voila, het ontbijt voor 
mijn grote liefde!

Wil je 
echt 
gaan?

Het is maar even op 
en neer. Olga zegt dat 

het belangrijk is.

Empire theater, Leicester square, 
Londen. Okotber 1956

Niet treuzelen, 
mejufrouw Bardot. de 
koningin okomt eraan.

Ik ga heel 
even mijn haar 

doen en de 
tule losmaken 

die mijn 
borsten
 bedekt!

Ze ruikt naar Chanel No. 
5. Ik ben er ook gek op. 
ze fascineert me. Ik zou 

haar willen zijn, haar 
persoonlijkheid en haar 

karakter willen hebben ...

ik zou haar wel 
willen kussen...

Een maand later...

het is 
schandalig. 
Men zegt dat 
ze naakt is 

van het begin 
tot het einde 
van de film!

?!

Grafische Roman - Sterren van de geschiedenis
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VERWACHT
MAART 2021

Grafische Roman - Sterren van de geschiedenis

Sterren van de Geschiedenis
   Bernard Swysen

   Christian Paty
Robbedoes

ISBN: 978-94-6373-660-2
hardcover

136 blz. 
€ 24,95

BB is een legende. Veel meer dan een 
sekssymbool, zal Brigitte Bardot als model 
hebben gediend en Frankrijk in de ogen van 
de hele wereld hebben belichaamd. In films 
van Roger Vadim tot Gainsbourg vertolkt ze 
in haar diverse rollen die van geliefde, lief-
de en wanhoop. Maar bovenal belichaamt 
BB het vrouwelijke ideaal en de nieuwe 
seksuele vrijheid van een heel tijdperk. 

Door karikaturen te vermijden, gebruiken 
Bernard Swysen en Christian Paty humor 
op menselijke schaal om de vrouw achter 
de legende te beschrijven. Ze wijden zich 
evenzeer aan haar artistieke carrière als 
aan haar toewijding voor de dierenwereld.

COMLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

REEDS
VERSCHENEN
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Historie - Collectie Explora: James Cook Historie - Collectie Explora: James Cook

VERWACHT
JANUARI 2021 James Cook 1/2 

    L. .F Bollee
 Imperium, De Bom, XIII Mysterie

    Federico Nardo
Macau, De grote zeeslagen, 

Jonge wolven
ISBN: 978-94-6373-622-0

Hardcover
56 blz. 

€ 19,95 

James Cook is ongetwijfeld een van de grootste zeevaarders in de geschiedenis van 
maritieme verkenning. Deze Engelse kapitein van de Royal Navy heeft het grootste deel van 
zijn carrière gewijd aan zeilen over de hele wereld, en in het bijzonder in de Stille Oceaan. 
Hij begon zijn carrière bij de Britse Royal Navy in 1755, voordat hij een uitstekende cartograaf 
werd tijdens een tocht in het huidige Canada. Zijn eerste reis rond de wereld, aan boord van 
de Endeavour, is van aanzienlijk belang voor de geschiedenis van de maritieme geografie. 
Daarna volgden nog twee andere reizen, waarbij hij nog veel meer ontdekkingen deed en die 
onze visie op de wereld hebben veranderd. 

VERHAAL IN 2 DELEN
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

17 JANUARI 
1779.

EEN WEELDERIG SPEKTAKEL
ONTVOUWT ZICH VOOR DE OGEN 

VAN DE BUITENLANDERS: HONDERDEN
KANO'S EN DUIZENDEN MANNEN EN 

VROUWEN KOMEN IN HUN 
RICHTING VAREN!

ZELFS DE GROTE KAPITEIN
VAN DE EXPEDITIE, DE 

BEROEMDE JAMES COOK, 
LIJKT VERRAST DOOR

DEZE AANBLIK.
ZIJN TWEE SCHEPEN,

DE 'RESOLUTIE' EN DE 'DISCOVERY'
HEBBEN EEN PAAR MINUTEN 

GELEDEN HUN ANKER UITGEGOOID 
VOOR DE GROOTSTE VAN
  SANDWICH EILANDEN ...

HET IS NET 
OF DE BEVOLKING 
HEN OPWACHTTE...

REEDS
VERSCHENEN



VOORDEEL
PAKKET 

Deel 1 + 2
978-94-6373-684-8

2 x Softcover
2 x 56 blz. 

€ 14,95 

Historie - Victus Historie - Victus

VERWACHT
JANUARI 2021

Victus
3/3. Victus
    Santamaria
    Dalmases
ISBN: 978-94-6373-683-1
Softcover
56 blz. 
€ 9,95 

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

©
 2

02
1 

N
or

m
a 

Ed
ito

ria
l

'Victus is geen politieke propaganda, maar een fenomenale 
oorlogsroman, waarin niet alleen militaire, maar ook morele 
kwesties epische proporties krijgen.'   Maarten Steenmeijer 

De internationale bestseller van Albert Sánchez Piñol is 
op fantastische wijze vertaald naar een indrukwekkend 
stripverhaal in drie delen. Het getekende drieluik is 
nauwkeurig gedocumenteerd onder supervisie van Piñol zelf, 
zodat een van de meest cruciale episodes in de geschiedenis 
van Barcelona op geweldige wijze tot leven komt. 



Historie - Het epos van de vrijmetselaars

© 2021 Editions Glenat

mijn geschiedenis versmelt met die 
van koningen en hun goden, met die 

van mensen en hun passies. mijn 
verhaal is gemaakt van dood 
en dromen, liefde en verraad.

David, mijn koning. het is nauwelijks 
mogelijk om weg te gaan als je zo 

moe bent! kijk hoe moe je bent.

Ik ben niet moe, banaias, ik 
ben oud! de Heer zal me spoedig

terugroepen naar de ...

Ik ben niet moe, banaias, ik 
ben oud! de Heer zal me spoedig

terugroepen naar de ...

goed, we laten 
je met rust.

het is waar dat Israël binnenkort 
zal rouwen. David is stervende. Ik 

ben bang dat zijn zonen zullen 
vechten als wilde beesten!

je hebt gelijk, azarias. adonias heeft een 
jeukende kont! hij wil op de troon zitten 
ondanks de belofte van David aan Salomon.

natuurlijk! adonias is de oudste zoon. 
De jonge Salomon is een nakomeling van 
Bethshabee, de zevende vrouw van David!

hmm ... de zwaarden dreigen 
uit hun schede te komen zodra 
de koning stopt met ademen.

waarom moeten de 
broers oorlog voeren 
en elkaar vermoorden?

kom op, mijn vriend, je weet heel goed dat sinds 
abel en cain de broederschap een lemen tempel 

is, gebouwd met gevoelens zo los als zand!

Historie - Het epos van de vrijmetselaars

VERWACHT
MAART 2021

Sinds de oprichting is de organisatie van de vrijmetselarij in nevelen gehuld. Dat zorgt 
nog steeds voor veel mythen en vooropgezette ideeën over deze organisatie. Toch 
is het doel om vrije, tolerante en open mensen te vormen die voortdurend proberen 
zichzelf en de samenleving te verbeteren. De vrijmetselaar beschouwt de ander als 
zijn broeder die hij tolerantie, respect en vrijheid leert. Dat is hoe de vrijmetselarij 
mannen en vrouwen van alle geloofsovertuigingen, religies, huidskleuren en afkomst 
samenbrengt, vastbesloten om de mens te verbroederen ondanks alles wat hen kan scheiden. 
 
‘Door het verhaal en de legendes voor het eerst in strips te vertellen, hopen we dat deze 
serie enig licht zal werpen op deze ingetogen samenleving die vecht tegen obscurantisme, 
extremisme en onverdraagzaamheid.’ Aldus Didier Convard, hoofdredacteur.

HARDCOVER
KLEINE OPLAGE

Het epos van de 
vrijmetselaars

ISBN 1: 978-94-6373-661-9
ISBN 2: 978-94-6373-662-6

    Didier Convard / Camus
    Denis Falque / Pâques

Hardcover
56 blz. 

€ 19,95



Argh!!!
bedankt,. u heeft me een pijnlijke situatie bespaard, om 

nog maar te zwijgen van problemen met de Gestapo.

ben je nieuw? Waar 
komt je accent vandaan? Alsace.

Oorlogsstrip u - 4 7 
VERWACHT
JANUARI 2021

Oorlogsstrip  u - 4 7 

De geheime dienst van de SS is op zoek 
naar commandant Prien naar aanleiding 
van zijn getuigenis over het bloedbad van 
Joden in Estland. Deze schaduwsoldaten 
werken nauw samen met een handjevol 
hoge Britse autoriteiten in ruil voor 
politieke macht in een mogelijk verslagen 
naoorlogs Duitsland. Ze hebben een 
formidabel wapen in de vorm van een 
elektrische onderzeeër. Prien en zijn 
bemanning zullen de perfecte aanvulling 
zijn op hun eerste missie: zwaar water van 
Noorwegen naar Engeland brengen. Maar 
Prien gelooft niet meer in de oorlog na wat 
hij heeft meegemaakt aan het Oostfront.

U-47
 Jennison   
 Balsa 

13. In de klauwen van de SS
ISBN: 978-94-6373-623-7

Hardcover 
48 blz. 
€ 19,95

HARDCOVER
KLEINE OPLAGE

© 2021 Editions Dupuis



verdomme! ze blijven 
maar komen! alleen een 

wonder kan ons nog 
redden!

dank, kameraad! 
zet koers naar 

Red leader !

da’s alvast 
eentje minder!

Red leader aan het hele 
squadron, probeer allemaal dit 
wespennest te verlaten! Good 

luck! Over!

Taconnet, out! ik hoop 
maar dat hij heeft kunnen 
springen... als ik die ander 
niet kwijtraak, wacht me 

hetzelfde lot!

Roger!

Yellow section 
wordt aangevallen! 
Yellow 4, Yellow 6, 
ga François helpen!

Helden van de luchtmacht
 Wallace De Tweekoppige Adelaar  

 Agosto Onbemande dreiging
Deel 5/6 Rodeo met een Spit IX

 ISBN: 978-94-6373-656-5
Deel 6/6 Strijd om de Telemark

ISBN: 978-94-6373-657-2
Softcover 

48 blz.
€ 9,95

'Wat de tekeningen betreft hebben we eerst 
en vooral een speciale vermelding voor 
Vincent Jagerschmidt, de markeerder van 
vliegtuigen. De Cocardes zijn inderdaad een 
lust voor het oog en ongetwijfeld historisch 
correct. Tekenaar Stephan Agosto houdt 
zich goed staande. De landschappen en 
de gemotoriseerde voertuigen worden 
prachtig in beeld gebracht.' Johan Decloedt 
- Stripspeciaalzaak.be

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

REEDS
VERSCHENEN

Oorlogsstrip Helden van de lucHtmacHt Oorlogsstrip  Helden van de lucHtmacHt 

VERWACHT
FEBRUARI 2021



Te laat!

misschien 
niet, 

maatje!

Yippieeee! 
ha! Ha!

Ha!

en Dit is hoe
 je een omnirole 

vliegtuig be-
stuurt!

Oorlogsstrip centaures 
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Oorlogsstrip  centaures 

VERWACHT
MAART 2021

In het zuiden van Réunion (voormalig Frans overzees gebied), 
woedt een ernstige politieke crisis die al snel ontaardt in 
een burgeroorlog. Kapitein Yann "TNT" Trégord en Malia 
"Starbuck" Nozeret kunnen ternauwernood ontsnappen van 
de basis vanwaaruit ze opereren. Ze worden gedwongen 
te landen in vijandig gebied. Het vliegdekschip Charles de 
Gaulle wordt onmiddellijk naar het gebied gestuurd. Aan 
boord is piloot Gil "Gecko" Morgan, heethoofd en beste 
vriend van TNT. Hij staat bekend als een echte vechtjas en 
zal niet teleurgesteld worden...

Centaures 
 Herzet Alfa, De Duellist
  Loutte Team Rafale, Alfa eerste wapenfeiten
1/2 Crisis
ISBN: 978-94-6373-670-1
2/2 Oorlogskreet
ISBN: 978-94-6373-671-8
Softcover
48 blz.
€ 9,95

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN



Erotiek - Achilles Erotiek - Achilles

VERWACHT
JANUARI 2021

Achilles
 &  Cosimo Ferri
ISBN1: 978-94-6373-620-6
ISBN2: 978-94-6373-621-3
hardcover
64 blz. 
€ 19,95

VERHAAL IN 3 DELEN
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER
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Cosimo Ferri laat zich in zijn tekeningen inspireren 
door klassieke en antieke schilderijen en sculpturen. 

Het resultaat is een rijk en grandioos 
werk dat liefhebbers van 

geschiedenis, literatuur en 
erotiek zal bekoren.



Art-Book - Pin Up La French Touch 2 Art-Book - Pin Up La French Touch 2

© 2021 Editions Glenat

Dit boek bevat een selectie illustraties 
die Patrick Hitte rechtstreeks op de muur 
maakte, soms levensgroot. Een nieuwe 
stroming voor de pin-up liefhebber, 
getekend door de meester in het genre.

VERWACHT
FEBRUARI 2021

Pin-Up
Le French Touch 2
 Patrick Hitte
ISBN: 978-28-8932-543-6
hardcover
64 blz. 
€ 20,00

REEDS
VERSCHENEN



Fantasy - Waldin
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fantasy - Waldin
VERWACHT
JANUARI 2021 Waldin          

De kronieken van Thesnia
 2. Gunar

  De Decker 
  Patrick Cornelis & Olivier Vachey

ISBN: 978-94-6388-238-5
Softcover

40 blz.
€ 9,95

Waldin is een wervelend epos over 
ridders en vikingen, draken en elfen, 
liefde en magie.

Nadat de kwaadaardige Hyrux Dimali, 
de hoofdstad van Noord-Thesnia hebben 
aangevallen, blijven ze zoeken naar de donkere 
en mysterieuze magische steen genaamd de 
Obsidiaan. Ze weten niet dat Gillian Waldin, 
een onschuldige jonge jongen, het al in een 
verborgen tombe in het Dunun-bos heeft 
gevonden. Nu zijn de woeste beesten, geleid 
door de onverschrokken drakenrijder Barec 
Hygarusk, op weg naar Bornheim, waar Gillian en 
zijn vriendin Ariana meer over de steen proberen 
te weten te komen. Gillian probeert Ariana te 
beschermen en de Obsidiaan voor de Hyrux. Hij 
krijgt onverwachte hulp van de Thesniaanse ridder 
Gunar. Gillian zal leren waar de onheilspellende Obsidiaan vandaan komt en de duistere kracht die 
het belichaamt. Op zijn reis zal hij nieuwe vrienden maken maar steeds meer vijanden ontmoeten.

PREMIUM PACK
Waldin  2 + Art-Book 

+ genummerde & 
gesigneerde Art-Print 

978-94-6373-638-1
€ 24,95



Fantasy  - verbonden zielen
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fantasy  - verbonden zielen
VERWACHT
FEBRUARI 2021

Verbonden zielen
Promo pack incl. gesigneerde 

Art-Prent
   Thom Thys

  Patrick Cornelis Waldin
ISBN: 978-908-289-253-6

Hardcover
76 blz.

€ 25,00

In dit complete verhaal nemen we 
je mee naar het eiland Aldrak waar 
een paar huurlingen het opnemen 
tegen een kwade entiteit die heel 
het eiland in zijn greep heeft...

Een land in verval, geteisterd door plagen doet de 
beschaving afbrokkelen. Xaerl en Logarn, samen 
met Eleis en het rotsmonstertje Lehk, nemen 
het op tegen de vreemde krachten die het land 

teisteren en terroriseren. Reis mee tijdens 
de vreemde avonturen van dit gezelschap

 terwijl ze de toekomst van hun 
land proberen veilig

 te stellen.

COMPLEET VERHAAL HC
INCL. GENUMMERDE EN 
GESIGNEERDE ART-PRINT



Fantasy  - Patrick Cornelis promo pack

PROMO PACK
Movie Monsters

Huiveringen 1& 2
incl. gesigneerde Art-Prent

   Tom Thys
  Patrick Cornelis 

Waldin
978-94-6373-678-7

3 x Softcover
+ Art-Print

56+40+44 blz.
€ 29,50

Myrc, de demon en hoeder van 1000 
huiveringwekkende verhalen neemt je mee 
op sleeptouw in drie complete verhalen die 

je nekharen zullen doen rijzen.

fantasy  - Patrick Cornelis promo pack
VERWACHT
MAART 2021

ART-BOOK

COMPLETE VERHALEN SC
INCL. GENUMMERDE EN 
GESIGNEERDE ART-PRINT



Avontuur - Twee jaar vakantie Collector Pack

INHOUD

Twee jaar vakantie 
Collector Pack 
compleet
  Brrémaud
  Chanoinat
978-94-6373-676-3
3 x softcover 
3 x 48 blz. 
€ 29,95

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

Avontuur - De Vleugels van de Aap Collector Pack

VERWACHT
MAART 2021

©
 2021 Editions Paquet

INHOUD

New York beeft 
voor King Kong, 
maar het is een 
andere aap die 

de stad redt!

Maart 1933. Harry Faulkner, voormalig ster van zijn 
eigen vliegende circus ‘Lafeyette’, moet New York 
behoeden voor een enorme catastrofe. Dat de dreiging 
uit de lucht komt, schrikt onze meesterlijke piloot, de 
stuntman van het luchtruim, niet af. Een krankzinnige 
dag die het leven van onze held helemaal overhoop 
zal halen. 

De vleugels van de aap 
Collector Pack compleet
  &  Etienne Willem

Het meisje van de Wereldexpo, 
De Artilleuses

978-94-6373-605-3
3 x softcover 

3 x 48 blz. 
€ 29,95

COMPLEET VERHAAL
SOFTCOVER
COLLECTOR PACK

COMPLEET VERHAAL
SOFTCOVER
COLLECTOR PACK

VERWACHT
MAART 2021



Jeugd - Angelique, complot in het paleis

DE VOLGENDE DAG...

WAT HEB IK 
GEZEGD ? ER ZIJN
TE VEEL INTRIGES
 OP DIT MOMENT ...

ANGELIQUE !

WILLEM ? 

WAAR GA JE 
IN VREDESNAAM 

HEEN?

NAAR PARIJS !

NAAR PARIJS ?
HET IS BIJNA 6 UUR!

JE GAAT MORGEN
MAAR.

GEEN TIJD, 
HET IS TE BELANG-

RIJK!

OKÉ IK 
GA MEE!  

IK BEN DE GRAVIN VAN ALTAFUENTE:
KUNT U MIJ MET DEZE KOETS ZO SNEL 
MOGELIJK WEGBRENGEN? IK MOET DE 

LAATSTE POSTKOETS NAAR 
PARIJS HALEN *!

DE POSTKOETS?
DAN HEBBEN WE 
NOG MAAR 1 UUR!

WIL JE ME NU 
EINDELIJK VERTELLEN 

WAT ER AAN DE 
HAND IS?

NICOLE, DE DIENSTMEID
VAN HELOISE, HEEFT BERICHT 
GEKREGEN VAN DE BEZORGER 

VAN DE ELIXERS...

WAT ZEI HIJ?

Meer dan een oppervlakkig 
meidenverhaal! 

De avonturen van de ietwat rebelse 
Angelique, de nieuwe hofdame van 
de koningin gaan verder. Pauline en 
Silvère besluiten mensen te laten 
geloven in een valse verloving om 
niet meer gestoord te worden. Maar 
dat bevalt mevrouw de Montespan 
en Charlotte de Mail-Beaubourg niet. 
Ze zetten alle middelen in om ze uit 
elkaar te krijgen en organiseren een 
zwarte mis. Angelique en Willem 
beginnen een discreet onderzoek 
met een kruidendokter die de 
tussenpersoon lijkt te zijn bij deze 
zwarte mis.

VERWACHT
JANUARI 2021

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

Jeugd - Angelique, complot in het paleis

REEDS
VERSCHENEN

Angelique, 
Complot in het paleis 2/3.

 Carbone  
Giulia Adragna 

 ISBN: 978-94-6373-635-0
Softcover

64 blz. 
 € 9,95
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Voordeelpakketten

Zigeuners van de Zee 
 Duval   Bonifay

978-94-6373-636-7
2 x softcover 

2 x 72 blz. 
€ 14,95

De eer van de Tzaroms
  Lupano   Cauut
978-94-6373-677-0
2 x softcover 
2 x 48 blz. 
€ 14,95

Voordeelpakketten

Bij de Marine 
 Thierry Lamy  
 Luc Brahy

978-94-6373-658-9
2 x softcover 

2 x 48 blz. 
€ 14,95

Viravolta
 Delalande  Lambert
978-94-6373-322-9
2 x Hardcover 
2 x 48 blz. 
€ 29,95

VERWACHT
JANUARI 2021

VERWACHT
MAART 2021

nu samenTIJDELIJK
€ 14,95

nu samenTIJDELIJK
€ 14,95

Van de makers van 
KRASSE KNARREN!

VERWACHT
FEBRUARI 2021

VERWACHT
FEBRUARI 2021

nu samenTIJDELIJK
€ 14,95

nu samenTIJDELIJK
€ 29,95



©
 2021 DC COM

ICS. ALL RIGHTS RESERVED.
DE BESTE COMPLETE VERHALEN

Batman: Last knight on earth
 Snyder  Capullo

ISBN 1/3. 978-94-6373-629-9
ISBN 2/3. 978-94-6373-630-5
ISBN 3/3. 978-94-6373-666-4

Softcover 
64 blz. 
€ 9,95

BATMAN LAST KNIGHT ON EARTH

VERWACHT
MAART 2021

PREMIUM PACK
1 + 2 + Totem + Art-Print 

ISBN: 978-94-6373-628-2
€ 24,95

VERWACHT
JANUARI 2021

Bruce Wayne wordt wakker in het 
Arkham Asylum. Jong. Gezond.
En... hij is nooit Batman geworden...

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN



VERWACHT
FEBRUARI 2021

Dertig jaar nadat Batman: The Killing Joke de strip voor altijd veranderde, onderzoekt 
-Three Jokers- opnieuw de mythe van wie of wat The Joker is en wat de kern vormt van 
zijn eeuwige strijd met Batman. New York Times bestseller-schrijver Geoff Johns en Jason 
Fabok, werken samen om het ultieme verhaal van Batman en The Joker te vertellen!
Dit is de epische miniserie waar je op hebt gewacht. Ontdek waarom er drie Jokers zijn en 
wat dat betekent voor de Dark Knight en de Clowneske misdaadprins. Het is een mysterie

    zoals Batman nog nooit heeft meegemaakt!

Batman: Three Jokers
 Johns  Fabok

1/3. 978-94-6373-680-0
2/3. 978-94-6373-681-7

Softcover  
 56 blz 
€ 9,95

©
 2021 DC COM

ICS. ALL RIGHTS RESERVED.

EEN VAN JULLIE MAAKT 'DE 
FABRIEK' KLAAR, TERWIJL DE 
ANDEREN ME HELPEN MET DE 

CASTINGS.

HET IS TIJD 
DAT DE JOKER 
MEER INHOUD 

KRIJGT.

JE WIL TEVEEL VOORUITPLANNEN, 
BESTE VRIEND... MAAR IK VERGEEF 

JE DEZE EIGENSCHAP. 

THEATER
IS MIJN SPE-

CIALITEIT!

MAAR IK HEB 
EEN OOG VOOR 

TALENT!
ZEGT DE 

MISLUKTE
KOMEDIANT 

ZEG HET
 MAAR.

KOP!

IK WIN!

JIJ,
MEEKOMEN

...

DE BESTE COMPLETE VERHALENBATMAN THREE JOKERS

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN



Dr. Harleen Quinzel heeft een revolutionaire remedie 
ontdekt tegen de waanzin van Gotham City. Ze hoeft 
alleen maar te bewijzen dat het echt werkt. Maar nu 
het strafrecht en de instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg tegen haar zijn verenigd, 
moet de briljante jonge psycholoog drastische 
maatregelen nemen om Gotham van zichzelf 
te redden. Wees getuige van de eerste stappen 
van Harleen op een gedoemde zoektocht die zal 
resulteren in de legendarische superschurk Harley 
Quinn. Deze verbluffende nieuwe versie van de 
verwrongen en tragische liefdesaffaire tussen 
Harley en The Joker is geschreven en getekend 
door de visionair, Stjepan Sejic.

Harleen 
 &  
Stjepan Sejic Ravine
ISBN 3/3.: 978-94-6373-655-8
Softcover 
64 blz. 
€ 9,95

VERWACHT
FEBRUARI 2021

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

REEDS
VERSCHENEN

- DE BESTE COMPLETE VERHALEN -

"... DAN IS 
HET ZO!"

HEY,
WIE BEN

JIJ?
WAKKER WORDEN!

WAT? WIE...

WIE BEN 
JIJ?

WIJ ZIJN GESTUURD
 DOOR DE GROUNDHOG! 

HET LIJKT VROEG 
VOORJAAR TE 

WORDEN.

EN HIJ ZEGT 
DAT JIJ MAG 
AFTRAPPEN!

JE HEBBT 
VRUCHTBARE GROND 
NODIG, OM JE... DING 

TE DOEN, TOCH?

J... JA?

HIERMEE ZOU 
JE AAN DE SLAG 

MOETEN KUNNEN.

VEEL PLEZIER MET 
HET  GROEN MAKEN VAN 

DE STAD!

MOOI!

DE BESTE COMPLETE VERHALENHarleen

©
 2021 DC COM

ICS. ALL RIGHTS RESERVED.



PREMIUM PACK
1 + 2 + Totem + Poster

ISBN: 978-94-6373-663-3
€ 24,95

De Joker werft Azrael om hem te helpen een schokkend geheim uit de nalatenschap van de familie 
Wayne bloot te leggen en Gotham City de afgrond in te storten! Terwijl Batman zich haast om de 
stad en zijn geliefden te beschermen tegen gevaar, wordt het mysterie van zijn afkomst ontrafeld 
en begint Batman alles wat hij dacht te weten over zichzelf en zijn plaats in Gotham in twijfel te 
trekken. Nu de identiteit en instellingen van Gotham City op het spel staan, besluit Barbara Gordon 
het heft in eigen handen te nemen. Maar zullen haar malafide acties een rol spelen in de plannen 
van The Joker? Na een tragedie werpt ook Renee Montoya zich in de strijd om de orde in Gotham 
City te herstellen en de chaos die de stad opslokt te bestrijden. 

Batman: 
Curse of the 

White Knight
 Sean Murphy 

 Matt Hollingsworth
1/3. 978-94-6373-664-0
2/3. 978-94-6373-665-7

Softcover  
 80 blz 
€ 9,95

VERWACHT
MAART 2021
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JOKER IS DOOD

Maar was het Batman die eindelijk zijn nek omdraaide of spelen 
er andere duistere krachten een rol in Gotham City? Dat is nog altijd 
een mysterie. Gelukkig is Batman ’s werelds beste detective. Hij kan 

zich er alleen niets van herinneren. En hoe dieper hij graaft, hoe meer 
hij twijfelt aan wat hij ontdekt. Wie heeft Joker vermoord? 

Het antwoord zal Batman niet bevallen…

BATMAN DAMNED

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN
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IK HEB EEN STEL 
KIDS IN BACKPORT OP

 DE UITKIJK. ZE HEBBEN 
NAPIERS BIBLIOTHEEK 

OMGEBOUWD TOT 
COMMANDOPOST.

HOE ZIT HET MET JOU? 
WEET JE ZEKER DAT JE ER 

KLAART VOOR BENT?

IK KAN HET GAS 
INTRAPPEN, ALS DAT 
IS WAT JE BEDOELD.

MOOI.

EN WAT 
GA JIJ DOEN?

IK ZIT IN DE 
BATMOBIEL.

AZRAEL HEEFT DE 
MEESTE VERNIETIGD TOEN 
HIJ DE GTO AANVIEL. ER IS 
ER NOG MAAR EEN OVER.

DE BESTE COMPLETE VERHALEN

Het tragische verhaal 
over een held en een schurk: 

Maar wie is nu de held… 
en wie is de schurk?
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COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

WE MOETEN UNITS
 IN IEDER ZIEKENHUIS IN 
GOTHAM STATIONEREN.

NU RUTH DOOD IS, ZAL AZRAEL 
EEN NIEUWE BRON VAN MEDICIJNEN 
NODIG HEBBEN, DUS DAT WORDT 

ZIJN EERSTE DOEL.

HIJ LOOPT 
VER OP JE 

VOOR.

WE MOETEN DE VLIEG-
VELDEN, METRO EN ELKE WEG UIT 

GOTHAM AFSLUITEN

KOMT 
IN ORDE.

HOU ALLE BEVEILINGS-
CAMERA'S IN DE STAD IN 

DE GATEN.



Avengers
  Hickman 
  Weaver 

Deel5/6.
978-94-6373-631-2

Deel 6/6.
978-94-6373-632-9

Softcover 
72 blz.
€ 9,95

VERWACHT
JANUARI 2021

Terwijl een deel van de Avengers worstelen om de dreiging 
van een ander universum het hoofd te bieden wordt één van 
de gevaarlijkste helden op aarde gecreëerd! Intussen worden 
de verborgen verbanden tussen de gebeurtenissen van de twee 
Avengers teams langzaam onthuld. En wanneer Shang-Chi tegen 
een oude vijand vecht, bevinden de Avengers zich in het chicste 
casino van Hong Kong? Maar wanneer AIM arriveert, ontdekken 
ze al snel dat gokken in de spionagewereld niet loont!

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

REEDS
VERSCHENEN
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oh, 
man...

ONTRUIMING OP 
AfSTAND VOLTOOID 
DOOR DE QUINJET, 

KAPITEIN...

WE HEBBEN 
EEN DEAD zONE 

VAN 1 MIJL .  

LATEN 
WE GA...

nee, 
kijk naar 

hem.
het 

is een 
jonge-

tje.

DE BESTE COMPLETE VERHALENAVENGERS JOURNEY TO INFINITY



ITSY BITSY SPIDER BLACK   WIDOW BLACK   WIDOW
COMPLEET  VERHAAL

Black Widow Black Widow
        Devin Grayson Devin Grayson
    J     J.G. Jones .G. Jones

978-94-6373-574-2 978-94-6373-574-2
Softcover Softcover 

80 blz. 80 blz.
€€ 9,95  9,95

REEDS
VERSCHENEN

VERWACHT
FEBRUARI 2021

INHOUD

Spider- Man Collector Pack
    Mark Millar, Terry Dodson

    Terry Dodson, Rachel Dodson, 
Frank Cho

978-94-6373-651-0
6 x Softcover 

6 x 48 blz.
€ 59,95

SPIDER-MAN COLLECTOR PACK

Een mysterieuze schurk heeft de geheime identiteit van de muurkruiper ontdekt...
en nu verandert hij het leven van Peter Parker stukje bij beetje in een nachtmerrie. Zijn vrouw 
Mary Jane, zijn tante May; niemand is nog veilig. Hoe ver gaat Spider-Man om zijn naasten te 
beschermen? Bij wie klopt hij aan voor hulp? En welke vijanden kruisen zijn pad tijdens deze 
race tegen de klok?

COMPLEET
VERHAAL

DE BESTE COMPLETE VERHALEN
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Het ‘web-wonder’ en de ‘humor-
huurling’ werken samen voor 

hun eerste serie OOIT! Het is actie, 
avontuur en slechts een heel klein 

beetje romantiek in dit epische epos met 
’s werelds GROOTSTE superheld en die 
andere. Dynamischer dan dit wordt het 
niet. ECHT NIET!

Spider-Man / Deadpool
    Kelly

    McGuinness
ISBN 1: 978-94-6373-649-7
ISBN 2: 978-94-6373-650-3

Softcover 
72 blz.
€ 9,95

SPIDER-MAN / DEADPOOL
VERWACHT
FEBRUARI 2021
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PREMIUM PACK
1 + 2 + Totem + Art-Print 

ISBN: 978-94-6373-648-0
€ 24,95

dus... ik kan 
er niets aan doen, 
maar ik zie dat jij 

lijdt aan een massa-
hallucinatie?

waarschijnlijk
 een overdosis 

gluten. Of je hebt 
weer Kardashian

-Tv zitten 
kijken .

nee! laat 
hem los! de 
goblins! de 

goblins!

je werkt met ze 
samen! Dat is toch 
hoe jij het doet? 

werken voor Dege-
ne met de meeste 
macht of geld!

ik wist dat 
ik je niet kon 
vertrouwen!

waarom 
zou je 
ook?

spider-knul! de 
volwassenen zijn 

aan het praten!

hoe kon ik zo stom 
zijn om te denken 

dat er iets in je zou 
veranderen?

ten eerste, 
dacht je aan mij? 

wat schattig!

ten tweede zul je 
je enorm schamen 

dat je zei dat als ik 
je zou vertellen 
waar parker is...
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Manara Manara
Claremont Claremont
Storm, Rogue, Psylocke, Marvel 
Girl en Shadowcat genieten van 
hun welverdiende rust op een 
zonovergoten eiland, maar dan 
ken je de X-Men nog niet! Het 
uitje verandert al snel in een 
avontuur dat ze brengt naar 
Madripoor, een schurkenstaat 
waar een onbekende vijand 
uit is op een oorlog tussen 
twee grootmachten

Inclusief uitgebreid 
coverdossier van 

MILO MANARA!

Storm, Rogue, Psylocke, Marvel 
Girl en Shadowcat genieten van 
hun welverdiende rust op een 
zonovergoten eiland, maar dan 
ken je de X-Men nog niet! Het 
uitje verandert al snel in een 
avontuur dat ze brengt naar 
Madripoor, een schurkenstaat 
waar een onbekende vijand 
uit is op een oorlog tussen 
twee grootmachten
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Infinity
  Hickman, Cheung 
  Opeña, Weaver 

ISBN1/8. 978-94-6373-668-8
ISBN 2/8. 978-94-6373-669-5

Softcover 
72 blz.
€ 9,95

VERWACHT
MAART 2021

Om de wereld te redden van grotere gevaren, 
     moeten de Avengers ook groter worden...
Marvels grootste event nadert! Thanos maakt zijn wereldschokkende terugkeer en zijn legers 
vuren de openingsschoten af van een galactische oorlog die zowel op aarde als in de verre ruimte 
zal worden uitgevochten. Met onze helden gevangen tussen beide veldslagen! Terwijl Thanos' 

geheimen worden onthuld, valt de stad Attilan van de Inhumans en 
bevinden de Illuminati zich aan de frontlinie! En terwijl elke Origin-

site op aarde actief wordt, betreden de Builders 
het Marvel-universum. Maar kunnen de Avengers 
op tijd terugkeren naar de aarde om haar te 
redden, wanneer verraad in de Galactic Council hen 
krijgsgevangenen heeft gemaakt? Galactische rijken 
zullen vallen als de gestoorde plannen van Thanos 
werkelijkheid worden!

INFINITY

COMPLEET VERHAAL
IN 8 DELEN
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alles 
vergaat...

keizerrijken vallen, 
koningen worden 

onttroont en vol-
ken verdwijnen. 

werelden
sterven.

waar 
wacht je 

op?

ik wacht 
niet...

... ik herinner 
me wie ik 
ooit was.



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

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

DE BESTE COMPLETE VERHALENMARVEL CLASSICS  - AVENGERS KORVAC SAGA

Completeer je Marvel verzameling met deze 
ultieme gebonden editie van de Avengers Korvac 
Saga. Menig Marvel fan is zijn verzameling 
begonnen met de eerste Junior Press Comics. 
De integrale edities bevatten: nooit eerder 
uitgegeven comics, extra verhaalpagina's, 
een epiloog, alle oorspronkelijke covers en 
nog veel meer fraaie extra's! Tevens zijn alle 
verhalen opnieuw vertaald en geletterd.

Avengers Korvac saga
Voordeelpakket
ISBN: 978-94-6373-246-8
2 x Hardcover + Art-Print

€ 49,95

ISBN 1 los: 978-94-6373-225-3
ISBN 2 los: 978-94-6373-245-1

Hardcover 
120 blz.
€ 29,95

Laat de strijd dan hier en 

nu beginnen! jullie moeten 

goed beseffen dat je het 

zelf veroorzaakt hebt!

stelletje bemoeizuchtige helden! 

Omdat jullie de hoop van een 

god vernietigd hebben...

zullen 

jullie

boeten!

COMPLEET VERHAAL

IN TWEE DELEN

REEDS
VERSCHENEN

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

Bereid je voor op een meeslepend en episch avontuur 
met in de hoofdrol de dondergod Thor zoals je hem 
nog nooit eerder hebt gezien! Kan Thor op tijd zijn 
vijanden verslaan, of is dit het begin van het einde en 
zal Ragnarok straks worden ingeluid?



MARVEL 
MUST 
HAVES!

MARVEL COLLECTOR PACKS COMPLETE VERHALEN IN EEN FRAAIE SLEEVE. ©
 2021 M
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WOLVERINE COLLECTOR PACK

Death of Wolverine/
Wolverine Origin
Collector Pack
    Jenkins, Soule
    Kubert, McNiven
978-94-6373-634-3
4 x Softcover 
4 x 72 blz.
€ 39,95
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VERWACHT
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WOLVERINE COLLECTOR PACK


