
P
U

B
LI

C
A

TI
ES

NIEUWNIEUW

HypnosHypnos
9 Tails 9 Tails 
WardaneWardane
John LordJohn Lord
SisterhoodSisterhood
Bluebells WoodBluebells Wood
en nog veel meer...en nog veel meer...

NIEUWNIEUW

HypnosHypnos
9 Tails 9 Tails 
WardaneWardane
John LordJohn Lord
SisterhoodSisterhood
Bluebells WoodBluebells Wood
en nog veel meer...en nog veel meer...

©
 2021 Varou



Hot Price Geldt alleen voor de getoonde albums, zolang de voorraad strekt en tot en met 31 augustus 2021

20 stripreeksen om te ontdekken 
probeer deel 1 aan de hot price van slechts:

4

ZOMERACTIE - HOT PRICE!ZOMERACTIE - HOT PRICE!



BEKIJK DE PREVIEWPAGINA'S OP WWW.DARKDRAGONBOOKS.COMBEKIJK DE PREVIEWPAGINA'S OP WWW.DARKDRAGONBOOKS.COM

JULIJULI
Alle covers en prijzen in deze catalogus zijn niet definitief. Onder voorbehoud van type-en zetfouten. Aan deze brochure kan geen enkel recht ontleend w

orden. ©
 Dark Dragon Books 2021

20 stripreeksen om te ontdekken 
probeer deel 1 aan de hot price van slechts:

4



AUGUSTUSAUGUSTUS

Alle covers en prijzen in deze catalogus zijn niet definitief. Onder voorbehoud van type-en zetfouten. Aan deze brochure kan geen enkel recht ontleend worden. © Dark Dragon Books 2021



BEKIJK DE PREVIEWPAGINA'S OP WWW.DARKDRAGONBOOKS.COMBEKIJK DE PREVIEWPAGINA'S OP WWW.DARKDRAGONBOOKS.COM

SEPTEMBERSEPTEMBER



Al na een paar minuten 
lijkt hij buiten adem. 

Ik kan u wel vertellen, 
dat hij het niet bij zal 

kunnen houden in rome, 
meester!

hoe dan ook, heb je zijn pos-
tuur gezien? hij is een kolos... 
wat zeg ik, hij is 
een Hercules! 

heel rome zal 
hem aanbidden. 

Hij zal de 
vrouwen van 

zich af moeten 
slaan!

Die gladiator is een 
goudmijn en ik ben dol 

op goudmijntjes! 
hÈ hÈ hÈ!

En met een naam als Ursius zal ik het 
gerucht verspreiden dat hij een beer met 

zijn blote handen gedood heeft!

maar, meester, 
dat is mijn  rol 

toch? 

Maak je geen 
zorgen. Je weet dat 
ik je kwaliteiten als 
gladiator waardeer.

als we terugkomen 
zul je zien dat andere 

ludus je willen 
hebben.

hoezo?
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Historie - Ad Victoriam Historie - Ad Victoriam

VERWACHT
JULI 2021

Wie wint de spelen van Juliobona? Deze hoofdstad van Caletes, werd aan het begin van de 
3e eeuw een grote Gallo-Romeinse stad, ideaal gelegen in de vallei van de Seine. Mensen 
komen van heinde en verre om de grote gladiatorenspelen bij te wonen, die eenmaal per jaar 
plaatsvinden in het prachtige theater. In de ludus van Appius Popillius traint de grote lokale 
ster: Ursius. Jarenlang heeft niemand het kunnen winnen van deze kolos. Maar de grote rivaal 
van Marcus Cassius, Prima Calidia, is van plan het spel te veranderen door een Italiaanse 
ludus uit te nodigen met de onverslaanbare Triomphus, die zojuist de grote wedstrijden in 
Rome heeft gewonnen...

Ad Victoriam
 Céka  
Man van het jaar,  
Billy Wild 
 Jacky Clech
1.De kampioen van  
Gisacum
ISBN: 9789463737692

2.De gladiatoren 
van Juliobona
ISBN: 9789463737708

Hardcover
56 blz. 
€ 19,95 

COMPLEET VERHAAL 
PER ALBUM
KLEINE OPLAGE
HARDCOVER



Ik, licinia, ben 
maagd voor het 
leven, maar ik ga 
je als een stier 

nemen! 

ha ha! ssst! 
spreek niet te hard! 
anders zal de hele 
tempel je horen! 

wees voor-
zichtig met stieren! 
je weet wat er met 

ze gebeurt als we  een 
feest hebben! pas op, 

of ik offer je aan 
vesta! 

mij of-
feren is goed, 
maar niet aan 

vesta!

aan jou!

Erotiek - Inguinis Orakel
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Erotiek - Inguinis Orakel

Inguinis Orakel
Katia Even 
Nicolas Guenet
Inguinis  3
ISBN: 9789463737739

Inguinis 4
ISBN: 9789463737746

hardcover
56 blz. - € 19,95

VERWACHT
JULI 2021

VERHAAL IN 2 DELEN
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

In dit nieuwe verhaal betreed je de wereld van de Vestaalse 
maagden en de priesteressen die het heilige vuur bewaken. 
In de tempel van de godin Vesta wordt niet gespot met 
maagdelijkheid. Kwelling en veroordeling vallen ten deel 
aan een ieder die een van deze heilige dochters durft te 
ontmaagden. Zelfs als zij de ontmoeting uitlokt... 

TIJDELIJK SLECHTS: € 34,95

++

VOORDEELPAKKET

HERDRUK

Rian Gemei
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Historie - Luxley Collector Pack

Luxley Collector Pack
ISBN: 9789460780288
  Valerie Mangin  
      Alex Senator 
  Fransisco Ruizgé 
      Prometheus
5 x Softcover 
5 x 48 blz. 
€ 49,95

1191: Het ondenkbare geschiedt. Een 
invasiemacht van Maya’s, Inca’s en Azteken 
steekt de oceaan over. Ze profiteren van de 
afwezigheid van de christelijke vorsten die 
in het Heilige Land op kruistocht zijn. In zes 
maanden tijd zijn Engeland en Frankrijk op 
bloedige en systematische wijze onderworpen. 
300 jaar voor Columbus wordt de Antieke 
Wereld veroverd door de Nieuwe Wereld. De 
geschiedenis staat op z’n kop! Robin Hood 
(ofwel Robin van Luxley) is de leider van één van 
de verzetshaarden, de enige hoop voor Europa.

‘Naast het brengen van een ongemeen 
boeiend en entertainend verhaal, zijn 
vooral de diverse pogingen om Robin Hood 
psychisch onderuit te halen de ware inzet 
van Luxley.’ stripspeciaalzaak.be

   INHOUD

NOG 
1X TERUG OP 
NORMAAL 

ALBUMFORMAAT
Alleen als set 
verkrijgbaar

GELIMITEERDE OPLAGE

VERWACHT
JULI 2021



-  7  --  6  -

vijftien dagen later.
ja, dat is 

hem, zonder 
twijfel...

zijn blik is... 
beangstigend!

ja… het 
is vreemd!

wat doet hij buiten 
de grenzen van het 
kleine koninkrijk?

dit beeld 
vangt de hele 

geschiedenis van 
Galthédoc.

ja… 
natuurlijk.

kun je je de 
waanzin van de 

oude koning nog 
herinneren?

de twee 
foto’s die onze 
levens hebben 

veranderd...

© 2021 Editions  Glenat

Historie - Het land van Langvergeten - COMPLEET Historie - Het land van Langvergeten - COMPLEET



Historie - Het land van Langvergeten - COMPLEET Historie - Het land van Langvergeten - COMPLEET

INCL. ART-PRINT
BIJ EERSTE UITZET* 
bij voorintekening

LUXE VERZAMELCASSETTE
Makyo Ik ben een Kathaar, Koud Licht 

Vicomte Sasmira 
Éric Hérenguel Kong Crew

 Faure Lotusbloem  
NG Laval De kronieken van Konvooi

  Pelet Sasmira
17 albums in 4 Integralen en 1 epiloogalbum

Luxe uitvoering met linnen rug en goudopdruk
INCLUSIEF 2 nooit eerder vertaalde albums

Incl. genummerde en signeerde Art-Print van Eric Herenguel*
5 Hardcover in groot formaat 

4 x 192 blz + 1 x 64 blz.
ISBN: 9789463737593

€ 200,-  

De hoofdpersoon in de serie is Thierry Jolinon, een jonge succesvolle fotograaf die bij het 
nemen van foto's in een moeras bij Toulouse ontvoerd wordt. Het moeras heeft als bijnaam 
"het einde van de wereld" en in het verleden zijn hier meerdere mensen verdwenen. De 
ontvoerders zijn ridders en Thierry wordt gevangen gezet in een middeleeuwse kerker. Hij 
ontdekt dat de ridders even daarvoor een jonge vrouw hebben ontvoerd. 

De eerste cyclus werd verschillende keren bekroond, onder meer op het Internationaal 
stripfestival van Angoulême.

VERWACHT
JULI 2021

OOK
VERKIJGBAAR



Mythen & Sagen 
Cluster Collector Pack 2
Hel 'Blar
&  Alex & Sergio Sierra
Sir Nigel
Arthur Conan Doyle  
Roger Seiter
Christian Ginne
ISBN: 9789463737937

2 x Hardcover
2 x 96 blz. 
€ 55,95 

CLUSTER COLLECTOR PACK - Mythen & Sagen

VERWACHT
AUGUSTUS 2021

 1 PACK, 2 COMPLETE
DUBBELDIKKE VERHALEN



Historie - Nicolas Le Floch Collector Pack

VERWACHT
AUGUSTUS 2021 In 1761 verlaat Nicolas Le Floch zijn Bretonse 

geboortestreek om in dienst te treden van 
het hoofd van de geheime politie van Louis 
XV. Voor zijn eerste onderzoek duikt hij diep 
in het verdorven hart van de hoofdstad: het 
lijk van een corrupte commissaris...

‘Chaiko tekent een degelijk kostuumdrama 
zonder franjes waarin de grijs-grauwe inkleuring 
absoluut juist zit.’ stripspeciaalzaak.be

Nicolas Le Floch 
Collector Pack

ISBN: 9789463737906 
 Jean-François Parot 

Tsai Chaïko Corbeyran 
3 x Hardcover 

3 x 64 blz. 
€ 59,95

 1 PACK
3 COMPLETE VERHALEN
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Historie - Lewis & Clark Historie - Lewis & Clark

Lewis & Clark 
 Philippe Thirault Macao
 Sandro
ISBN: 9789463737944

Hardcover
64 blz. 
€ 19,95 

VERWACHT
AUGUSTUS 2021

Beleef het avontuur. Schrijf geschiedenis.

Washington, begin 19e eeuw. Thomas Jefferson, de nieuw 
gekozen president van de Verenigde Staten van Amerika, 
overtuigt het Congres om een   ongekende expeditie om het 
"wilde" Westen te verkennen op te zetten. Een expeditie 
onder leiding van kapitein Meriwether Lewis, bijgestaan   door 
William Clark, een expert in riviernavigatie en geografie. Het 
is hun missie om de beide kusten met elkaar te verbinden en 
zo een nieuwe handelsroute te creëren. Maar afgezien van de 
symboliek en handelswaarde, zal deze expeditie de studie van 
indianenstammen, de flora, fauna en geologie van deze regio's 
mogelijk maken. De twee weten het nog niet, maar ze staan   op 
het punt om een   van de grootste menselijke en wetenschappelijke 
avonturen in de Amerikaanse geschiedenis te schrijven... 
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EERDER
VERSCHENEN

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER



VOORUIT! WAT IS DAT VOOR NOODGEVAL 
WAARVOOR IK MIJN WERK MOET ONDERBREKEN?

IK BEN HET, MEESTER HIRAM. 
IK BEN INCOGNITO GEKOMEN 
OM DE VOORTGANG VAN UW 

WERK TE BEKIJKEN…

MAJESTEIT! IK… DACHT DAT…

WEES NIET ZO BEDUUSD. IK WAARDEER JE HELE PERSOONLIJKHEID, DUS OOK DAT JE 
ZO ONBEHOUWEN BENT ALS EEN RUWE STEEN. IK KOM NET TERUG UIT JERUZALEM, 

WAAR IK DE JONGE KONING SALOMON EEN BELOFTE HEB GEDAAN.

IK HEB HEM BELOOFD OM 
WERKLIEDEN TE LEVEREN VOOR 

DE BOUW VAN ZIJN TEMPEL, EVENALS
HOUT, BRONS… EN MIJN BESTE 

ARCHITECT!

MIJN HEER, U HEEFT HET OVER MIJ! 
WANT IK BEN UW BESTE ARCHITECT, 

NIETWAAR?

MAAR DAT 
IS ONMOGELIJK! 

DE UITBREIDINGSWERK-
ZAAMHEDEN AAN UW 

PALEIS ZIJN NOG LANG 
NIET KLAAR EN…

DAT WERK KAN WORDEN AFGEMAAKT DOOR UW 
MEEST ERVAREN VOORMAN. DAT IS DE PRIJS VOOR 

ONZE VRIENDSCHAP MET DE HEBREEËRS. HET VERBOND 
TUSSEN DE TWEE KONINKRIJKEN IS EEN GARANTIE 

VOOR VREDE IN DE REGIO.

EEN TEMPEL, ZEI U, MAJESTEIT? DE MOOISTE… MEEST GRANDIOZE TEMPEL DIE 
DEZE WERELD OOIT ZAL ZIEN. HET HUIS VAN GOD 

WAARIN DE JODEN HET HEILIGE WOORD 
WILLEN PLAATSEN.

EEN TEMPEL… EEN DROOM VAN HOUT, STEEN EN GOUD.  
EEN SCHRIJN VOOR EEN MAGNIFIEK MYSTERIE!  

WAT EEN GEWELDIGE UITDAGING.

EERDER EEN GODDELIJKE 
OPGAVE, MEESTER HIRAM!

GOED… IK 
BEGRIJP HET.

Historie - Het epos van de vrijmetselaars

© 2021 Editions Glenat



Historie - Het epos van de vrijmetselaars

VERWACHT
AUGUSTUS 2021

Het epos van 
de vrijmetselaars 
1. In de schaduw van Hiram 
ISBN: 9789463737609

2. De Bouwers 
ISBN: 9789463737616
 Didier Convard
 Denis Falque, Olivier Pâques
Softcover 
56 blz. Incl. Uitgebreid dossier 
€ 9,95

Hoe is de vrijmetselarij ontstaan? Waarom? En wie stonden er 
aan de wieg? Historici hebben zich dit door de eeuwen heen 
afgevraagd en vele theorieën opgebouwd. In deze stripreeks 
willen we de vragen beantwoorden van een publiek dat 
steeds grotere interesse heeft gekregen in deze beweging.
De organisatie heeft wetenschappers, kunstenaars, en politici, 
maar ook gewone burgers gevormd en beïnvloed. Want 
de vrijmetselarij heeft altijd de sluipwegen van de Grote 
Geschiedenis bewandeld om op die manier kennis te vergroten 
en de mensheid te verheffen. Hier wordt haar verhaal verteld.

MEERDERE DELEN
IN VOORBEREIDING
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CLUSTER COLLECTOR PACK - Maskers & Degens

VERWACHT
SEPTEMBER 2021

2 x Viravolta
Arnoud Delalande

Eric Lambert
Leren Masker
Jean Dufaux

Jaques Terpant
ISBN: 9789463738071  

3 x Hardcover
 1 x 64 + 2 x 48 blz. 

€ 59,95

Maskers & Degens
Cluster Collector Pack 

 1 PACK
2 COMPLETE VERHALEN



CLUSTER COLLECTOR PACK - Graphic Noir

VERWACHT
SEPTEMBER 2021

Graphic NoirGraphic Noir
Cluster Collector PackCluster Collector Pack

De dame van de ansichtkaartenDe dame van de ansichtkaarten
Jean-Paul Eid Jean-Paul Eid 

Claude PaiementClaude Paiement
Schaduw over BerlijnSchaduw over Berlijn  

Volker Kutcher Volker Kutcher 
Arne Jysk Arne Jysk 

ISBN: 9789463738255ISBN: 9789463738255

2 x Hardcover2 x Hardcover
2 x 112 blz. 2 x 112 blz. 

€ 59,95 € 59,95 

 1 PACK, 2 COMPLETE
DUBBELDIKKE VERHALEN
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Grafische Roman - Hypnos

Camille? 

wie bent u 
om me zo te 

tutoyeren? en 
ik heet geen 

Camille. 

wat doe jij 
daar?

Ach… neemt u 
mij niet kwalijk, 

juffrouw… ik moet 
u hebben verward 

met…

goeden-
avond…
gaat u 

alweer? 

Hmm… 
dat hangt 
ervan af. 

mag 
ik u iets 

te drinken 
aanbieden?

goed! goed! 
val me niet 

langer lastig, 
wilt u!

Grafische Roman - Hypnos



Parijs, 1919. Camille, een jonge werkster, 
gebruikt haar talenten als hypnotiseur om 
het geld te stelen dat nodig is om haar 
dochter met tuberculose te behandelen. 
Wanneer ze gearresteerd wordt door de 
politie, laat de commissaris haar vrij in ruil 
voor een deal. Nu moet Camilla een   kleine 
anarchistische groep infiltreren die een 
aanval op Clemenceau voorbereidt. Wordt 
Camilla een spion dankzij haar hypnotische 
gaven?

Hypnos
Laurent Galandon
De advocaat
De wilde vlucht, 
Stille woorden
Atila Futaki
De bende van Bonnot
Percy Jackson
ISBN: 9789463737685  
Hardcover
112 blz. 
€ 27,95

Grafische Roman - Hypnos
VERWACHT
JULI 2021

VAN DEZELFDE
TEKENAAR

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN ALS
DUBBELDIKKE HARDCOVER



Het is een 
nachtmerrie! 

Welke van die 
monsters is zij? 
ÉÉn van hen heeft 

me gered... 

Waarom heeft 
ze mij gered? Om
 mij voor zichzelf

 te houden?

Deze gruwe-
len wilden me 
vermoorden! 
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VERWACHT
AUGUSTUS 2021

Sinds de verdwijning van zijn vrouw 
woont William teruggetrokken in zijn huis, 
gelegen tussen een mistige kust en een bos dat 
eruitziet als een sprookje. Niet in staat zichzelf 
te herpakken, leidt hij een eenzaam en smakeloos 
bestaan. Wel slaagt hij erin om zijn schilderkunst 
weer op te pakken. Zijn enige bezoek van 
buitenaf zijn Victor, een vriend en agent, 
en Rosalie, zijn jonge model. Op een dag 
ontmoet hij een wezen dat even mooi is 
als woest: een zeemeermin. 
Sterker nog: Voor haar 
koestert hij tegenstrijdige 
gevoelens. Maar is ze wel 
echt? Of is dit gewoon een 
illusie die de geest van zijn vermiste 
vrouw probeert te vervangen?

COMLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN IN
DUBBELDIKKE HARDCOVER

Bluebells Wood
 & Guillaume Sorel 
Typhaon, Hotel Particulier

ISBN: 9789463737883

hardcover
96 blz. 

€ 27,95 

Grafische Roman - Bluebells Wood



© 2021 Humanoide

dat is 
vreemd, ik heb 

dezelfde.

het is van jou. 
Ik raapte het op in de 
koets. ik wilde het aan
 je teruggeven, maar 
toen... al die gebeur-

tenissen...

Dus dit was 
wat je onlangs 
voor me had... Ik 

begrijp het. 

bewaak het 
goed, beste 

novikov. en breng het 
snel terug, we 

komen terug op uw 
onderzoek. tot 

binnenkort! 

nou wat 
vind je ervan, 

novikov? 
de beroemde 
gravin tatiana 
gorlovna... zij is ten-

minste iemand 
die je lijkt te 
vertrouwen. 

Grafische Roman - Novikov Grafische Roman - Novikov



Een politie-avontuur in het hart van het Rusland 
van Catharina de Grote, in een 18e eeuw 
verscheurd tussen respect voor tradities en de 
emancipatie van de Verlichting. 

Novikov is een agent van de keizerlijke garde van Sint-
Petersburg, in dienst van Catharina II van Rusland. Voor 
altijd rouwend om de dood van zijn vermoorde vrouw, spoort 
hij zowel misdadigers op in de achterbuurten als in de 
gouden salons van de aristocratie. Wanneer verschillende 
leden van de aristocratie op brute wijze worden vermoord 
met een crucifix in hun hart, krijgt Novikov de opdracht de 
dader te vinden, snel en geruisloos... Een zoektocht vol 
valkuilen voor de onstuimige Novikov. Hij haat de rijke 
klasse want hij houdt hen verantwoordelijk voor de 
dood van zijn vrouw... 

Novikov 
Patrick Weber Sparta, Viking 
Bruno Brindisi 
ISBN: 9789463737890 
Hardcover - 96 blz. - € 27,95

VERWACHT
AUGUSTUS 2021

Grafische Roman - Novikov

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN ALS
DUBBELDIKKE HARDCOVER



kom 
snel!

heb je een 
vermoeden? 

Ik zal me nu zo 
eenzaam voelen... 

inderdaad.  
iets specifieker, 
heb je iemand in 

gedachten? 

hij was te eerlijk om
 geliefd te zijn bij hen
 die zich overgeven aan 

leugens en bedrog. 

Aarzel niet een
 naam te noemen als 

u enige verdenking 
koestert. 

jng li, 
gaat het, mijn 

liefste? 

Ik heb gehoord 
dat je een politieagent

 bent. dus, ik smeek je, werp
 licht op de dood van lo. hij 

was een heel dierbare vriend!

mijn man zei altijd
 dat een man die zo'n
 belangrijke positie 

bekleedt als lo, meer 
vijanden heeft dan er 

sneeuw ligt in 
de winter...

Grafische Roman - Ogen van jade
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Grafische Roman - Ogen van jade

Intendant Lo, een gerespecteerde 
man, wordt in meer dan vreemde 
omstandigheden vermoord door een 
mysterieuze boogschutter. Het lijkt alsof 
Lo alleen maar goede eigenschappen en 
alleen vrienden had. Tot inspecteur Wang 
zijn geheime voorliefde voor gokken en 
vrouwen ontdekt, zijn verontrustende 
banden met een prostituee en Lo's 
mogelijke affaire met de zwangere 
vrouw van zijn werkgever. Wangs onderzoek 
wordt alleen maar gecompliceerder als 
de hoofdverdachte een van de Chinese 
piratenvouwen blijkt te zijn...

Ogen van jade 
ISBN: 9789463738057

Patrick Weber Sparta, Viking
Amanuele Tenderini 
Hardcover
96 blz. 
€ 27,95

Voor de 
liefhebbers van 

IZUNA & Legende 
van de scharlaken 

wolken! 

VERWACHT
SEPTEMBER 2021

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN ALS
DUBBELDIKKE HARDCOVER



DE HEILIGE WEG,
IN HET CENTRUM VAN ROME. 

DE MENSEN JUICHEN HUN 
LEGER TOE NA DE VEROVERING 

VAN ZUID-BRETAGNE. 

HOERA! 
HOERA!

HOERA! 

HOERA! HOERA!

HOERA! HOERA!

HOERA! HOERA!

LEVE KEIZER CLAUDIUS!!! 

Grafische Roman - Salomé
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Grafische Roman - Salomé

Als je een slaaf bent zoals Salomé, kun je 
dan van de zoon van de familie houden die 
je bezit? Zonder enige hoop ooit zijn vrouw 
te worden... Vooral wanneer de jonge man in 
kwestie, Markus, wordt beschuldigd van een 
moord. Terwijl Markus liever vlucht dan een 
wisse dood onder ogen te zien, zal Salomé 
proberen hem vrij te pleiten. Want naast 
haar bekende talenten voor waarzeggerij, is 
Salome begiftigd met een ongeëvenaard 
inzicht dat haar zeker in staat zal 
stellen Marcus' naam te zuiveren. In 
ruil daarvoor kan ze haar vrijheid 
verdienen en misschien toestemming 
om met Marcus te trouwen...

Salomé
ISBN: 9789463738064
Éric Prungnaud
Giuseppe Palumbo Diabolik
Hardcover
96 blz. 
€ 27,95

VERWACHT
SEPTEMBER 2021

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN ALS
DUBBELDIKKE HARDCOVER



Grafische Roman - Sterren van de geschiedenis
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ja, 
mijnheer 
Sennett?

ga je make-up doen, 
wat dan ook! vlug! we 
hebben iets grappigs 

nodig voor 'mabel's 
strange predicament'! 

er is iets voor 
nodig waar alles 
in tegengesteld 

is... 

een te grote broek... 
een strak jasje...

veel te grote
schoenen...

een 
smalle 
hoed... hmmm, 

er ontbreekt 
nog iets...

Ik weet het! 
een klein snorretje

 om me ouder te laten 
lijken zonder mijn 
gezichtsuitdrukking

 te veranderen! 

en
voila! ik voel 

het nog niet 
helemaal.

even 
proberen...

zie je, deze vagebond heeft vele facetten: 
een dromerige en romantische heer, maar die 

niet aarzelt om iedereen in de maling te nemen. 

Nou, nou, laat ons zien 
wat je kunt! 

Grafische Roman - Sterren van de geschiedenis



Grafische Roman - Sterren van de geschiedenis

Sterren van de Geschiedenis
Bernard Swysen

 Bruno Bazile 
ISBN: 9789463738088

hardcover
88 blz. 

€ 27,95

In Londen werd op 16 april 1889 een 
kleine jongen geboren. Charles Chaplin zal 
zijn jeugd doorbrengen met zijn moeder 
en zijn broer Sydney. Een ellendige en 
toch gelukkige jeugd tot de dag dat zijn 
moeder in een psychiatrische inrichting 
wordt opgenomen. Met zijn broer gaat 
hij al heel vroeg de podia van de Engelse 
muziekzaal op en leren ze de kneepjes 
van het vak. Pantomime, dans, zang...  Op 
19-jarige leeftijd wordt hij opgemerkt door 
impresario Fred Karno, die hem op tournee 
stuurt door de Verenigde Staten.
In 1914 creëert hij een burlesk personage 
ten behoeve van een film: losse broek, 
kleine hoed, zwarte snor en wandelstok. 
Een kostuum dat hem in een oogwenk 
beroemd zal maken over de hele wereld. 

EERDER
VERSCHENEN

COMLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN IN
DUBBELDIKKE HARDCOVER

VERWACHT
SEPTEMBER 2021

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!



Nog niet vuren...
let op de oever aan 

de overkant!

Western - Leather Stocking Kronieken

© 2021 Editions  Varou



VERWACHT
JULI 2021

The Leather Stocking Kronieken is een bewerking van vijf romans van 
James Fenimore Cooper, wiens meesterwerk 'The Last of the Mohicans' 
meesterlijk is verfilmd met Daniel Day Lewis in de hoofdrol.

COMPLEET VERHAAL 
PER ALBUM
KLEINE OPLAGE
HARDCOVER

Het leven van Nathaniel Bumppo, alias Leather 
Stocking is gevuld met avonturen met zijn vrienden 
Chingachgook en zijn zoon Uncas, de laatste van 
de Mohikanen. Zijn toewijding en moed tijdens de 
koloniale oorlogen en zijn constante vlucht naar 
het westen voor de binnenvallende beschaving 
zijn legendarisch…

Leather Stocking Kronieken
Naar het verhaal van 
James Fenimore Cooper 
& Georges Ramaïoli Vae Victis!, 
Wanted, Zoeloeland
1/5. De jager
ISBN: 9789463737715

Hardcover - 64 blz.
2/5. De laatste der Mohikanen
ISBN: 9789463737722

Hardcover - 88 blz.
 € 27,95

van de 
schrijver van: 

Western - Leather Stocking Kronieken Western - Leather Stocking Kronieken



wat een 
ontroerend 

familie-
portret...

hallo,
meisjes!

nánlyeeg!

ch'inki!
nánlyeeg!*

* laat mij maar! red jezelf!

Western - De schaduwen van de Sierra Madre
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De schaduwen van de 
Sierra Madre
Philippe Nihoul 
Daniel Brecht  
Het goud van Morrison  
Stage Coach
1/3.Nina Bronca 
ISBN: 9789463737968

2/3.Het pad van de duivel 
ISBN: 9789463737975

Softcover
48 blz. 
€ 9,95 

Western - De schaduwen van de Sierra Madre

VERWACHT
AUGUSTUS 2021

De mormoon Moroni Fenn komt getraumatiseerd uit de Eerste Wereldoorlog. Zijn gewelddadige 
gedrag leidt ertoe dat hij, tegen zijn zin, naar Mexico wordt gestuurd om daar de veiligheid te 
verzekeren van de nederzettingen van de Heiligen der Laatste dagen. Onderweg redt hij een 
klein indiaans meisje dat wordt tentoongesteld als een wild dier. Een gebaar dat de spoken 
laat herleven uit een tijd waarvan hij dacht dat die voorbij was.

Western - De schaduwen van de Sierra Madre

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

VAN DEZELFDE
TEKENAAR:



Ik rende de hele nacht door het 
bos omdat dat het enige was dat mijn 

woede kon sussen.

Ik was zo ontzettend 
teleurgesteld dat ik niet mee 

mocht naar de oorlog...

... dat ik geen enkel gevaar uit de weg 
ging dat ik tegenkwam.

Zoals die dag dat ik op een jachtkamp
van de Hudson Bay Company stuitte. 

dat wist ik omdat ze
de enigen zijn die met de  
Naudoways* handelen.

* Irokezen die veel verder naar het oosten wonen.

Woooh…

Naudoway en Ojibwé 
gaan niet samen.

We zijn geen gezworen vijanden
zoals van de Sioux, maar we

betwistte dezelfde gebieden, en
conflicten komen vaak voor. 

Ik heb ze lang geob-
serveerd tot het moment 
dat ik zag dat een van hen 
mijn aanwezigheid voelde.

Ik besloot niet te bewegen 
om hen niet uit te dagen. Ik 
was tenslotte maar alleen.

de man 
leek even te 

aarzelen.

en toen niets...
ze vertrokken zonder 
ook maar mijn  kant 

op te kijken.

Western - John  Tanner
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Western - John  Tanner

John  Tanner 
2. De jager van de hoogvlakten van 

Saskatchewan
Christian Perrisin 
Boro Pavlovic 

ISBN 2/2.: 9789463738095 

Hardcover
88 blz. 

€ 27,95 

VERWACHT
SEPTEMBER 2021 John Tanner werd als kind door Ojibwe-

indianen ontvoerd van een afgelegen 
boerderij in Kentucky om een   overleden 
Indiaanse zoon te vervangen. Hij heeft geen 
andere keus dan zich te conformeren aan 
de opvoeding van zijn nieuwe gezin. Zijn 
"zwakte" en blonde haar maken hem het 
pispaaltje van zijn nieuwe broers en zijn 
vader. Zijn naam wordt Shawshaw-a-Benase 
(de zwaluw) en hij wordt "verkocht" aan een 
ander armoedig, nomadisch gezin. Zou er 
tussen de sneeuwbanken, sneeuwstormen 
en honger in, ruimte zijn voor een romance 
tussen Shawshaw-a-Benase en het meisje 
Skwashish dat ook uit haar familie is 
gestolen?

Western - John  Tanner

EERDER
VERSCHENEN

SERIE COMPLEET
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER



Steampunk - Kasteel van de sterren
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Steampunk - Kasteel van de sterren

Het kasteel 
van de sterren
 & Alex Alice
ISBN 1: 9789463737784

ISBN 2: 9789463737791 
Softcover
72 blz. incl. dossier
€ 9,95

In de XIXe eeuw overschrijden onverschrokken ontdekkingsreizigers voortdurend de grenzen 
van het onbekende. Belust op nieuwe ontdekkingen richten zij hun aandacht op de sterren...
Ze dachten dat de ruimte bestond uit ether, een middel waarmee je de hoogte in zou kunnen 
stijgen. Marie Dulac heeft haar leven gewijd aan het onderzoek naar deze stof, alleen weet 
niemand waar zij zich nu bevindt en wat er van het onderzoek overblijft. Wanneer haar zoon 
Seraphin uitgenodigd wordt op het kasteel van de koning van Beieren, is hij wantrouwig. Zal 
hij zijn moeder daar terugvinden? Ondertussen heeft Bismark, prins van het naburige Pruisen, 
zijn begerige oog op Beieren laten vallen...

VERWACHT
JULI 2021

van de 
 auteur van: 
HET DERDE 

TESTAMENT &
SIEGRFRIED

NOG DIT JAAR 
IN VOORBEREIDING
MEERDERE DELEN



op de een of 
andere manier. 

En nu is het 
natuurlijk weer aan mij 

om hem te redden. 

Hij kan rekenen op
 een fikse uitbrander 
als ik hem weer veilig 

op de grond heb.

Tot nu toe heb ik steeds aan-
genomen dat er nog wel een 
een kruimel verstand in zijn 

hoofd zit. ik had het mis!

Wat had ik anders kunnen 
verwachten dan dat deze dwaas 
zich weer blindelings op zijn 

ondergang afstormt? 

Mijn plan 
loopt niet 
zo soepel 
als ik had 
gehoopt! 

Zelfs ik heb 
daar geen verkla-

ring voor! 

Waarom wordt de
machinemens op de ballon 

niet vernietigd zoals de 
anderen? 

Er is een term voor 
mensen zoals hij. En dat 

zijn geen "helden", 
maar "gekken"! 

Wanneer zullen mijn 
waarschuwingen einde-
lijk invloed hebben op 
Malcolms acties? Zijn 
gebrek aan zelfbehoud

 is opvallend! 

maar dat is 
het niet.

ik zou 
willen dat het 

zo was.

is alles in orde, 
Miss Charisma? 

In de toren bevindt zich 
een raam, dat in het verleden vooral 
dakdekkers diende als toegang tot 

reparatiewerkzaamheden of als opstapje 
naar een andere wereld... 

Malcolm Max neigt niet 
naar pessimisme, maar hij 
is zich er wel van bewust 
dat nu elke ademhaling zijn 

laatste kan zijn... 

Een luchtschip vervolgt 
zijn vlammende baan 
boven Londen dat al 
zwaar beschadigd is 
door verwoesting... 

Steampunk - Malcolm Max
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Steampunk - Malcolm Max

Malcolm Max
Ingo Römling
Peter Mennigen
3. Nightfall
ISBN: 9789463737753 
Softcover
72 blz.
€ 9,95

Malcolm Max heeft te maken heeft met een 
leger van onverwoestbare machinemensen, 
wiens vernietigingsdrang als een tumor door 
de straten van Londen woekert. Het doel 
van de mechanische wezens is niet alleen 
de onderwerping van de mensheid, maar hun 
totale vernietiging. Onze helden strijden tot hun 
laatste ademtocht met hoop en onwankelbaar 
optimisme tegen de fundamenten van 
hopeloosheid. Maar de uitkomst lijkt nog niet 
veel goeds te voorspellen. 
Welkom op de broedplaats van de apocalyps, 
een inferno van moord, slachting en chaos!

VERWACHT
JULI 2021

EERDER
VERSCHENEN

LAATSTE DEEL
SEIZOEN 1



Wat is nu 
precies een 
zegelring? 

Het is een ring gegraveerd met 
een symbool of wapen. Het wordt 

gebruikt om een   zegel aan te 
brengen, meestal in was, en om 

een   document officieel te maken. 

Een soort 
stempel. Zoals bij 
het postkantoor. 

"" zegel "komt uit het 
Latijnse 'sigillum'. maar 

het klinkt beter. 

Nog steeds veel ophef
 over het zegel, toch? Ik 

vraag me af wat er zo 
speciaal aan hem is... 

Morgen gaan we naar de 
eigenaar van de kist die de
 zegelring bevatte, en we 

zullen hem die vraag stellen. 

ken jij 
zijn naam? En zijn adres. 

Vanmorgen kon ik het op 
het bankregister zien en... 

zeg, Audrey.

Steampunk - de artilleuses
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Steampunk - de artilleuses
Als er niets ontploft, hebben ze ergens een 
fout gemaakt. 

We zijn in 1911, in het Parijs der Wonderen. 
De Artilleuses: Lady Remington, Miss 
Winchester en Madame Gatling - hebben 
zojuist het zegel gestolen, een mysterieuze 
ring die hen in de problemen brengt met 
de politie, maar ook met de agenten van 
de Kaiser. En nu neemt het 2e Bureau ook 
nog deel aan de jacht op de schietgrage 
heldinnen. Om uit de problemen te komen, 
hebben de Artilleuses geen keus: ze moeten 
het geheim van het zegel ontdekken en het 
buskruit laten spreken... 

VERWACHT
SEPTEMBER 2021

De Artilleuses
Pierre Pevel 
Étienne Willem 
De vleugels van de aap
Het meisje van de Wereldexpo 
2, Het portret van de antiquair 
ISBN 2/3. 9789463738132

Softcover
48 blz. 
€ 9,95

VAN DEZELFDE
TEKENAAR

EERDER
VERSCHENEN



Oorlogsstrip Bankier van het rijk 
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Het was niet vanzelfsprekend... 

Ik was, net als iedereen, 
voorstander van de annexatie 
van Oostenrijk. de aanslui-

ting was zelfs populair 
onder de Oostenrijkers. 

maar ik keur de methode niet 
goed. zelfs als de integratie van 

de Oostenrijkse nationale bank in 
de reichsbank ons   meer dan 200 

miljoen reischsmark aan 
reserves oplevert. 

het was sowieso te laat. de extremisten hadden alle bevoegdheden 
overgenomen. de generaals werden ontslagen, Hitler riep zichzelf uit tot 
hoofd van het leger, niets kon de wolven tegenhouden... zelfs geld niet. Toen op 9 november in het hele land het willekeurige geweld tegen 

de Joodse bevolking werd gepleegd, gaf ik uiteindelijk de overtui-
ging op dat er nog enige hoop was om de situatie te herstellen. 

deze waanzin 
moest stoppen. 

Oorlogsstrip  Bankier van het rijk 
©
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Oorlogsstrip  Bankier van het rijk 

Bankier van het Rijk
 Pierre Boisserie

De Bank, 
Het kruis van Cazenac, 

Flor de Luna, 
Het epos van de 
vrijmetselaars

 Cyrille Ternon 
De nieuwe ijstijd
ISBN: 9789463737678 

Hardcover
112 blz.
€ 27,95

In februari 1945 passeert 
een bus de poorten van het 

vernietigingskamp Flossenburg 
in Opper-Beieren. Aan boord, 

Hjalmar Schacht, 68, voormalig 
minister van economische zaken van 
bondskanselier Adolf Hitler, die hij 
aan de macht bracht. Hoe kwam de 

president van de Reichsbank, die 
Duitsland driemaal van het bankroet 
redde, hier terecht? Was hij gewoon 

een financieel genie of, net als 
degenen aan zijn zijde, een koud, 

opportunistisch en geweten-
loos monster? 

VERWACHT
JULI 2021

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN ALS
DUBBELDIKKE HARDCOVER



Vliegtuigstrip - engelenvlucht Vliegtuigstrip - engelenvlucht 
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Vliegtuigstrip - engelenvlucht 

Engelenvlucht vertelt het verhaal van de familie Murray tijdens de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Deze serie is een eerbetoon aan alle pioniers van de luchtvaart: geniale knutselaars, 
avonturiers, ingenieurs en industriëlen die geholpen hebben het luchtruim te veroveren. 
De zomer van 1909 is een belangrijk keerpunt in het tijdperk van de luchtvaart: de oversteek 
van het Kanaal door Blériot en de eerste grote internationale vliegweek in Reims. Vanwege 
de internationale situatie besluiten de grote naties om een luchtmacht te creëren. In Groot-
Brittannië ontstaat zo het Royal Flying Corps, dat een cruciale rol zal spelen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Sean Murray neemt samen met zijn kinderen, de tweeling Gavin en Andy, en de 
jonge Colleen, actief deel aan dit grote menselijke en technologische avontuur.

Engelenvlucht
 Wallace  Helden van 

de luchtmacht, Air America
 Rivera Luchtpost, 

Vliegende Azen, Wouden 
van Opaal 

1 Sean 
ISBN 1/4. 9789463737807

 2Royal Flying Corps 
ISBN 2/4.9789463737814

Softcover
56 blz.
€ 9,95

Engelenvlucht
 Wallace  Helden van 

de luchtmacht, Air America
 Rivera Luchtpost, 

Vliegende Azen, Wouden 
van Opaal 

1 Sean 
ISBN 1/4. 9789463737807

 2Royal Flying Corps 
ISBN 2/4.9789463737814

Softcover
56 blz.
€ 9,95

VERWACHT
JULI 2021

COMPLEET VERHAAL
IN 4 DELEN



Vliegtuigstrip - helden van de luchtmacht cP

Helden van de Luchtmacht 
Collector Pack 

 Wallace Engelenvlucht, Air America
 Agosto Onbemande dreiging 

ISBN: 9789463737821 
6 x Softcover

6 x 48 blz. 
€ 59,95

VERWACHT
JULI 2021
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Oorlogsstrip - leestiPs



Oorlogsstrip - leestiPs

  LEESTIP

  LEESTIP

Tweede Wereldoorlog
Cluster Collector Pack
De Luchtvaarder
Verelst 
 Bingono
Typhoon
& Chrisophe Gibelin
ISBN: 9789463733502

2 x Softcover
2 x 96 blz. 
€ 29,95 Triple War Cluster Collector Pack

Arale
Roulot  Rodier
Een trap van zand
Defali Legrand 

The Bridge 
& Koeniguer 

ISBN: 9789463733878

2 x Softcover
64+48+72 blz. 

€ 29,95 

Triple War Cluster Collector Pack
Arale

Roulot  Rodier
Een trap van zand
Defali Legrand 

The Bridge 
& Koeniguer 

ISBN: 9789463733878

2 x Softcover
64+48+72 blz. 

€ 29,95 



Oorlogsstrip u - 4 7 

CO2 
evacuatie!

duiken,
snel! 70!!!

hms salisbury.

hij duikt.

hè, shit! nog 800 meter. 
alles klaarzetten. 

grenadiers, sta paraat!

kom op jongens! 
kom in actie! Vol 

in de aanval!!!

luiken dicht!

oké, klootzakken. het 
wordt hoog tijd dat je 
erachter komt met wie 

je te maken hebt! 

80 meter touw zou voldoende moeten 
zijn. eerlijk gezegd, als de Duitsers elkaar 

af beginnen te maken, verliest deze 
oorlog al haar betekenis. het is tijd om

 het schip voorgoed 
te verlaten! 

man in het water!

eentje maar? hij wijst 
ergens naar...

het is een 
soort boei. en het beweegt ook met een verrassende 

snelheid. Ik denk dat de schipbreuk zijn 
kameraden heeft verraden. 

Oorlogsstrip  u - 4 7 
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VERWACHT
AUGUSTUS 2021

Oorlogsstrip  u - 4 7 

U-47
 Jennison  Balsa 

14. Alliantie van het kwaad 
ISBN 14/14. 9789463737951

Hardcover
48 blz.

€ 19,95

De U-47 komt op een missie klem te zitten 
tussen twee vuren. Commandant Walters, aan 
het hoofd van de Britse torpedobootjagers, 
leidt een persoonlijke vendetta tegen de 
"stier van Scapa Flow", terwijl de PU-
262, een SS-onderzeeër, hem achtervolgt. 
Kommandant Prien heeft geen andere keus 
dan zijn tegenstanders te dwingen elkaar 
te doden in een kat-en-muisspel waarin er 
misschien geen overlevenden zijn. Als het 
echter lukt om de belangrijkste geheime SS-
basis te elimineren zal de strijd die rond de 
U-47 woedt waarschijnlijk de toekomst van 
de oorlog bepalen...

EERDER
VERSCHENEN

LAATSTE DEEL
KLEINE OPLAGE
SERIE COMPLEET!



met een prachtige landing, 
helemaal volgens de regels.

wat niet het geval was 
bij zijn tweede vlucht 

met de Tomahawk.

in plaats van op zijn 
voorwielen te landen, deed 

hij het die keer op alle drie 
tegelijk, tegen het advies van 

zijn instructeur in.

die techniek is niet 
geschikt voor een toestel 

als de Curtiss.

die heftig 
stuiterde.

Oorlogsstrip - Black sheeP squadron 
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Het ware verhaal van Gregory Boyington en 
zijn “black sheep”. Steve en Frank, twee jonge 
piloten van jachtvliegtuigen, sluiten zich aan bij de 
American Volunteer Group om de strijd aan te gaan met 
de Japanners tijdens de inval in China. Daar ontmoeten 
ze het bijzondere personage Greg Boyington. Hij start 
zijn korte maar heftige oorlogscarrière juist daar, bij de 
Flying Tigers, voor zijn fameuze wapenfeiten in de Stille 
Oceaan. Vrijwel in hun eentje stoppen de Flying Tigers het 
Japanse offensief, waarmee ze een einde maken aan de 
onoverwinnelijkheid van het keizerlijke leger. Boyington 
moet het strijdtoneel helaas met verwondingen verlaten, 
maar hij keert snel terug naar de strijd in de Stille 
Oceaan. Daar vormt hij, met slechts enkele mannen, een 
formidabele oorlogsmachine.

Oorlogsstrip - Black sheeP squadron 

VERWACHT
AUGUSTUS 2021

Black Sheep Squadron
  Pierre Veys

  Jean-Michel Arroyo
1/6. Een naam: Boyington 

ISBN: 9789463737982 

2/6. Black Sheep komt van de grond 
ISBN: 9789463737999 

Softcover
48 blz.
€ 9,95 

COMPLEET VERHAAL
IN 6 DELEN



de baan!

ze bidden?!als je weet hoe 
het moet, zou je 
moeten doen wat 
zij doen: bidden!

zij kennen dit 
toestel en deze 
omstandigheden 
beter dan wij.

denk je dat 
we ze moeten 
gaan helpen?

wat denk je van een 
zweefvlucht in 

een sneeuwstorm?

we zijn er! Ik 
geloofde 
er al niet 
meer in!

kijk!

Oorlogsstrip - oostfront squadron 
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Oorlogsstrip - oostfront squadron 

VERWACHT
SEPTEMBER 2021

Oostfront Squadron
  Patrice Buendia Buck Danny, Adler
  Giuseppe De Luca Black Birds
3/5. Fransen aan het Russische front 

ISBN: 9789463738163

4/5.Vuurdoop in de Yak 
ISBN: 9789463738170

Softcover
48 blz.
€ 9,95 EERDER 

VERSCHENEN

COMPLEET VERHAAL
IN 5 DELEN



Thriller - Hacienda de Oro
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Thriller - Hacienda de Oro
VERWACHT
JULI 2021 Robert Hamilton is de zoon van een Amerikaanse 

vader en een Nederlandse moeder. Door een 
noodlottig ongeval verliest hij beide ouders op 
relatief jonge leeftijd. De nalatenschap van zijn 
ouders omvat een aantal hotels en onroerend 
goed. Het dwingt Robert zijn studentenleven op 
te geven en in de business van zijn overleden 
vader te treden. De combinatie van kennis, intuitie 
en volharding, noodzakelijk voor deze tak van 
het bedrijfsleven, brengt de jonge Robert groot 
succes.
Financieel onafhankelijk bestuurt Robert zijn 
imperium vanuit een prachtig kasteel in Frankrijk. 
De keuze van de juiste zakenpartners legt hem 
geen windeieren, maar tegelijkertijd beginnen 
daar de problemen. Lees in dit verhaal hoe Robert 
in zware tijden zijn mannetje staat en van de 
problemen uitdagingen maakt.

Apeldoornse ex-topman 
Vredestein maakt jongensdroom waar: 

een stripverhaal à la Kuifje. 
AD.NL 2-3-2021

Hacienda de Oro
 & Rob Oudshoorn 

ISBN: 9789463738248

Softcover
48 blz. 

€ 14,95

COMPLEET VERHAAL
KLEINE OPLAGE



Thriller - John Lord 
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Thriller - John Lord 

Een origineel noir-verhaal dat zich afspeelt in het New 
York van de jaren 1920, waar een onwaarschijnlijk paar 
detectives een mysterieuze moordenaar achtervolgt.

Ex-detective John Lord, net teruggekeerd uit 
WOI, Wordt ervan overtuigd om een speciaal 
onderzoeksbureau, bekend als de UPI, opnieuw leven 
in te blazen om de gruwelijke dood van de oprichter te 
onderzoeken. Terwijl John wordt vergezeld door Clara, 
een eigenwijze psychologiestudent, wordt het duo 
gevolgd tijdens hun wilde rit van de Big Apple naar de 
Bayou van Louisiana...

John Lord
Denis-Pierre Filippi 

De buitengewone reis, Kolonisatie 
Patrick Laumond 

Terra Prohibita 
 ISBN 1/3. 9789463737913

ISBN 2/3. 9789463737920

Hardcover 
56 blz. 

€ 19,95

VERWACHT
AUGUSTUS 2021

COMPLEET VERHAAL IN 3 DELEN
KLEINE OPLAGE HARDCOVER



Detective - Agatha Christie
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Detective - Agatha Christie
VERWACHT
SEPTEMBER 2021 In 1939, toen Agatha Christie 'Ten 

Little Nigers' schreef wist ze nog niet 
dat ze de literaire geschiedenis voor 
altijd zou markeren. Haar roman zou de 
bestverkopende uit haar carrière worden, 
een tijdloos en formidabel plot dat de 
spanning tot de laatste regels vasthoudt. 

Acht gasten op een eiland, samen met 
een paar bedienden. Niemand kent 
iemand. Een grappig rijmpje, dat over 
de dood van tien soldaten gaat... De 
storm nadert, de spanning is op zijn 
hoogtepunt. Wat kan deze vreemde 
ontmoeting teweegbrengen? En wanneer 
komen de gastheren, meneer en mevrouw 
O’Nyme? 

Agatha Christie, En toen waren er nog maar...
Paul Davoz Kapitein Nemo
Callixte Moord op de Nijl 
ISBN: 9789463738156

Softcover
80 blz. 
€ 9,95

EERDER
VERSCHENEN
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Science fiction - WARDANE
VERWACHT
JULI 2021 Lang geleden was de Marianentrog 

de diepst gekende plek van de 
grote oceaan. Op de bodem heerste 
een druk duizend keer hoger dan die aan de 
oppervlakte waardoor grondig onderzoek 
onmogelijk was. Maar ook nu het water 
verdwenen is, blijft de Lacune (zoals de Trog 
tegenwoordig officieel heet) een gebied 
vol mysteries en raadsels, waar paniek de 
scepter zwaait en elke logica zoek is.  
Een verstandig mens kiest een gewapend 
konvooi om zich bij aan te sluiten, terwijl 
dwazen de tocht door de trog te voet maken. 
Wardane biedt z'n diensten als gids aan en 
tracht zo weinig mogelijk stil te staan bij 
wat in de Lacune gebeurt. Tot het tijdens 
een doortocht volledig uit de hand loopt en 
hij niet anders kan dan ingrijpen

Wardane 1. Logischerwijs
 Marc Legendre Amoras, De Rode Ridder
 Patrick Cornelis Waldin, Virus 
Hardcover + gesigneerde Art-Print
48 blz.  
ISBN: 97894643612392

€ 19,95
Softcover
ISBN: 9789464361001

€ 9,95

geschreven door MARC LEGENDRE bekend van

++ ++++

Gold Pack € 75,00 Premium Pack + Ge-limiteerde zwart/wit hardcover editie

Premium Pack € 35,00Wardane HC + Art-Book SC + Gesigneerde Art-Print

HC of SC Artbook SC gesigneerde  Art - Print Z/W HC



shit!

en 
nu?

ze zei...
spring!

Sciencefiction - DE MUUR 
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Sciencefiction - DE MUUR
VERWACHT
JULI 2021

De muur
&  Mario Alberti Zielloos, Cutting 

Edge, Tex Willer, Kronieken van Legioen
ISBN 3/3. 9782889327760 

softcover
64 blz. 
€ 9,95

De toekomstige wereld. De mensheid is 
tot een dieptepunt gezonken en heeft de 
planeet opgebrand. Er is niets anders meer 
over dan een hoop puin waarin de overlevenden 
zichzelf proberen te redden. Solal is er een 
van. Deze wees heeft maar één doel: 
zijn zusje Eva redden van de chronische 
ziekte die haar verteert. Maar medicijnen 
zijn langzaam maar zeker verdwenen van 
het aardoppervlak, en Solal en Eva hebben 
nog maar één hoop op genezing: ED3N 
binnenkomen. Een technologisch paradijs 
waar de rijken uit het verleden hun toevlucht 
zouden hebben gezocht. In de loop van 
de tijd is ED3N een legende geworden 
waar mensensmokkelaars en andere 
schurken een slaatje uit slaan door 
vluchtelingen op zoek naar verlossing 
naar een zekere dood te leiden. Want 
wie voorbij ‘De muur’ komt en ED3N 
binnengaat, komt er niet meer uit...

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

EERDER
VERSCHENEN



S O L O
3  v e r w a c h t

Hoe lees je Solo?

Solo Kannibalen-
kronieken 

kortverhalen
Compleet in 3 delen

Alleen in softcover
Tekst: Oscar Martin 

Tekeningen: 
Diverse artiesten

Seizoen 1: 
Compleet in 5 delen

Alleen in softcover
Tekst & tekeningen: 

Oscar Martin 

Seizoen 2: 
Compleet in 3 delen

In hard- en softcover
Tekst & tekeningen: 

Oscar Martin

Solo Spin Off
Complete verhalen 
In hard- en softcover

Tekst: Oscar Martin 
Tekeningen: 

Alvaro Iglesias Sanchez

Solo 
Art-Book 

Alleen in hardcover op extra groot formaat
Tekeningen: Oscar Martin 

BEKIJK DE UITGEBREIDE PREVIEWPAGINA'S OP WWW.DARKDRAGONBOOKS.COM

Sciencefiction - SOLO 



Maar we hebben nog nooit 
zoveel tegenstand gehad! Het betreft niet 

langer een paar botsingen met individuen of groepjes 
carnivoren. ze worden talrijker naarmate we verder 
oprukken, met als dieptepunt de zee aan monstertjes 

die we vandaag tegen kwamen..

ik snap jullie ongeduld. 
maar Al generaties lang weten we dat 

het groen niet onder onze controle staat. 
vroeg of laat zal de vegetatie alles 

overwoekeren en wij reizen 
dan mee.

we moeten
volharden.

we kennen allemaal, 
ook jij broer, de prijs die we 

hebben moeten betalen voor het zaaien 
met de hand, opdat we een veilige zone 

kregen om rustig te kunnen 
werken.

zo lang we onder 
de bladeren blijven, 

zijn we veilig. We bewegen 
ons net zo ongemakkelijk 
op de dode aarde als de 

carnivoren in onze 
omgeving.

dankzij de informatie uit 
de boeken, hebben we een landkaart

 kunnen maken.

dat probeerden 
we en dat weet je...

we hebben meermaals 
handmatig pogen te zaaien bij 

het licht van de opkomende maan en 
telkens vielen we ten prooi aan de 
kaken van vreselijke wezens, wiens 

gedrag en territorium we 
niet begrijpen.

Sciencefiction - SOLO
VERWACHT
AUGUSTUS 2021 Wanneer Legatus eenmaal verdwenen is, 

wordt zijn gedachtegoed verheerlijkt door 
vele duizenden inwoners en is zijn ideaal 
doorgedrongen tot alle denkende soorten. 
Dat veroorzaakt zowel een sociale revolutie 
als een gedachtenrevolutie. Wat niemand 
kon voorzien, is dat een nieuwe manier 
van leven veel verschillende complicaties 
teweegbrengt. Hoewel het ook een oplossing 
zou kunnen bieden, zijn er altijd wezens 
tegen verandering. Hoe het ook zij, er staat 
iets op ontploffen...

Solo Legatus 2, 
Het groene rijk 
&  Oscar Martin 
ISBN 2/3. 9782889327647

Softcover
80 blz.
€ 9,95

EERDER
VERSCHENEN

©
 2021 Editions Dargaud



Movie Block Buster
Cluster Collector Pack

Avatar Tsu Tey's Pad 
Sherri L. Smith  Jan Duursema 

Judge Dredd 
John Wagner  Carlos Ezquerra

ISBN: 9789463738040 

4 x Softcover
4 x 64 blz. 

€ 39,95 

CLUSTER COLLECTOR PACK - Movie Block Buster

VAN DE 

MAKERS 

VAN

Krasse Knarren sticker.indd   1

Krasse Knarren sticker.indd   1

18-05-2020   11:41

18-05-2020   11:41

VERWACHT
AUGUSTUS 2021

 1 PACK
2 COMPLETE REEKSEN



Gypsies Cluster Collector Pack 
2 x Eer van de Tzaroms 

Lupano  Cauut
 2 x 48 blz.

2 x Zigeuners van de zee
Duval  Bonifay

 2 x 72 blz. 
ISBN: 9789463738149 

4 x Softcover
€ 39,95

CLUSTER COLLECTOR PACK - Gypsies

VERWACHT
SEPTEMBER 2021

VAN DE 

MAKERS 

VAN

Krasse Knarren sticker.indd   1

Krasse Knarren sticker.indd   1

18-05-2020   11:41

18-05-2020   11:41

 1 PACK
2 COMPLETE REEKSEN



het team van annalis wordt ingelicht en 
klaargemaakt voor de transformatie. oke, 

dames. Het is een 
lange vlucht naar 

Washington.

ik haat 
vliegen.

dit is waar zij 
in actie komen.

denk je? 
hoezo?

talah, 
kop dicht!

er zijn daar 
mensen. let op!
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Fantasy - Sisterhood



VERWACHT
SEPTEMBER 2021

Fantasy - Sisterhood

KLEINE OPLAGE

Vraag
je winkelier om 

de gelimiteerde, 

gesigneerde

Cosplayer

Art-Print!

Gedurende verschillende eeuwen heeft de oude Orde van Gerechtigheid sluimerend gelegen, maar 
de magische kracht van de Levensjuwelen is vrijgegeven tijdens een Egyptische archeologische 
opgraving. Nu komen over de hele wereld de gemummificeerde Priesteressen der Gerechtigheid 
weer tot leven. Terwijl bovennatuurlijke kwade krachten de menselijke samenleving de komende 
decennia bedreigen, zal de Sisterhood er zijn om te bewaken, te beschermen en te oordelen.

Sisterhood Deel 1 
  Boom & Kruithof
  Loiola & Hall
Softcover Nederlands 
ISBN: 9789463738224

52 blz.
€ 9,95

Sisterhood 1, Engelse versie 
Softcover - ISBN: 9789463738231 - 32 blz. - € 9,95



de volgende avond. 

Marlène Sekhar 
is op promotietoer 

voor haar film hier in 
New York. Wie promo-
tie zegt, zegt inter-

views... En ik ben 
toch journalist? 

maar drie dagen 
om een   beroemde 
actrice te benade-

ren, het is erg
kort... hoe gaan 
we dat doen? 

Ik weet niet 
wat mij beziel-
de, het kwam 

er vanzelf uit! 

wat een toneel-
speelster! je 

kunt trots zijn! stel me 
niet teleur,
lovelace !

Fantasy - Spirit 
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Geestenjacht is een gevaarlijke sport, vooral als je 
niet weet wie de jager is en op wie wordt gejaagd.

In het New York van de jaren dertig ziet Ian Davenport 
zijn mentor en vriend Boris Voynich in vreemde 
omstandigheden voor zijn ogen worden vermoord.  
Ian is een verlegen, jonge, spirituele onderzoeker 
die geesten opspoort maar vooral bestudeert. Voor 
hem volgt een duistere achtbaan vol onverklaarbare 
moorden die alleen op zijn mede-spiritologen lijken 
te zijn gericht. Alleen, wanhopig, genegeerd door 
de politie die hem niet serieus neemt vanwege zijn 
onbetrouwbare baan, besluit hij hulp te zoeken bij 
journalisten die een paranormale column schrijven 
voor een grote krant in New York. Daar ontmoet 
hij Nell Lovelace, een sceptische jonge vrouw die 
met tegenzin instemt om hem te helpen. Samen 
zullen ze proberen het geheim van deze moordzaak 
te ontrafelen, die verband lijkt te houden met de 
mysterieuze explosie in Tunguska in 1908, een 
afgelegen gebied diep in Siberië. 

Fantasy - Spirit

Spirit
 1 Tunguska 
 &  Mara
ISBN 1/4. 9789463738125

Softcover 
56 blz. 
€ 9,95

VERWACHT
SEPTEMBER 2021

COMPLEET VERHAAL
IN 4 DELEN



Fantasy - Zielloos 

© 2021 Sergio Bonelli Editore

brrr... voel 
hoe koud het 

hier is... 

de tovenaarstent. 
houd de opmerkingen voor 
jezelf, oké? en als ze je 
sturen om iets te eten te 
brengen, doe het dan niet, 

luister naar me. 

kijk, siran... daar is 
het nieuwste stelle-
tje van het leger... 
zijn ze niet lief? 

allemachtig!
 heb je zand in je hersenen? 

de kapitein wacht op je en 
jij gaat zo? 

zoals 
wat?

als jij 
het zegt...



Fantasy - Zielloos 

Zielloos 
 Enoch, Vietti 
 Alberti, Calcaterra
ISBN 1: 9789463738101

ISBN 2: 9789463738118

Softcover - 72 blz. - € 9,95

"In de twee jaar voorafgaand aan de dag 
van mijn redding, beleefde ik de meest 
ongelooflijke avonturen die een platte-
landsjongen ooit zou kunnen leven. Dat 
was voordat de hand van mijn grootva-
der Herion me uit die hel scheurde..."

Dit zijn de avonturen van Ian Aranill en zijn 
genadeloze gezelschap van huurlingen in 
een spannend, rauw en bloederig verhaal. 
De jonge Ian staat voor de onmenselijke 
realiteit van de plunderingen en overvallen 
die de komst van een leger vergezellen. 
Ian zal met zijn geweten moeten omgaan, 
terwijl om hem heen de wereld in een 
brandende haat lijkt te staan!

VERWACHT
SEPTEMBER 2021

MEERDERE DELEN 
IN VOORBEREIDING

COMPLEET VERHAAL 
PER ALBUM



ya!

ya!

Dit laat  
ik aan jou 

over, salar!

amin geeft het startschot. we racen 
naar de duivelse oversteek en dan 

tot de kersenboom! duidelijk?

duidelijk!

rustig, schatjes!  
Blijf in zijn kielzog!

nou ja...

joehoe!

Iaaa!

ha, vrienden, volgens mij 
hebben we ze achter ons 

gelaten!

Op uw plaatsen...

Jeugd - Celestine en de paarden
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Celestine en de paarden 
Door het dolle heen! 

  Lili Mesange 
  Stefano Turconi 

ISBN: 9789463737777

Softcover
48 blz.
€ 8,95

Het is weer 
dolle pret op 
de manege!

Jeugd - Celestine en de paarden Jeugd - Celestine en de paarden
VERWACHT
JULI 2021

TIJDELIJK 2 + 1 GRATIS

VOORDEEL
PACKS



12

weet je wat? 
we gaan eerst even 
langs buurvrouw 

doddeltje.

ik moet hem inhalen. 
wie weet wat heer ollie 

voor narigheid te 
wachten staat.

heer 
ollie?

s-spoorloos 
verdwenen!

hm, af en toe sta 
ik verbaast van de 
acceleratie van de 

oude schicht!

maar wat is 
dat nou? wie is die 
schattige troele-

poel?

dit is een knaapje dat 
per ongeluk in mijn huis-
houdelijke apparatuur 
verzeild is geraakt...

wat jammer nou dat 
je in mijn petunia's hebt 

geparkeerd. ze stonden er 
net zo mooi bij.

h-het spijt 
me... ik koop 
wel nieuwe 
voor je.

...of 
zoiets.

ollie?

Ctrl

go-to?

© 2021 Uitgeverij Cliche

80 jaar Tom Poes



12

weet je wat? 
we gaan eerst even 
langs buurvrouw 

doddeltje.

ik moet hem inhalen. 
wie weet wat heer ollie 

voor narigheid te 
wachten staat.

heer 
ollie?

s-spoorloos 
verdwenen!

hm, af en toe sta 
ik verbaast van de 
acceleratie van de 

oude schicht!

maar wat is 
dat nou? wie is die 
schattige troele-

poel?

dit is een knaapje dat 
per ongeluk in mijn huis-
houdelijke apparatuur 
verzeild is geraakt...

wat jammer nou dat 
je in mijn petunia's hebt 

geparkeerd. ze stonden er 
net zo mooi bij.

h-het spijt 
me... ik koop 
wel nieuwe 
voor je.

...of 
zoiets.

ollie?

Ctrl

go-to?

80 jaar Tom Poes

Tom Poes en de tijdverdrijver is in 1983 geschreven en geschetst 
door Ruud Straatman en nooit uitgewerkt op de planken blijven 
liggen. 35 jaar later is het verhaal sfeervol uitgewerkt door Tim 
Artz, in overleg met de Toondercompagnie.

Tom Poes en de tijdverdrijver
deel 10, 

  &   Marten Toonder
Artist Edition XXL

Hardcover
52 blz  

€ 99,95
Hardcover Luxe 

Inclusief Art print
52 blz  

€ 59,00
Hardcover

52 blz  
€ 17,50

Softcover
52 blz  
€ 9,50

NIEUW!
VERSCHENEN

EERDER VERSCHENEN
IN HARD- EN SOFTCOVER
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Decade bevat maar liefst 300 pagina's aan schetsen! 
Het album bevat een selectie van het werk dat Even Mehl 

Amundsen maakte tussen 2009 en 2019. 
Inderdaad een 'decade' lang!

Art-Book - Decade

Even Mehl Amundsen is een freelance 
concept artiest uit Noorwegen die voor 
studio's zoals Karakter, Ubisoft, Blizzard, 
Riot, Axis Animation, Blur, Guerilla Games, 
Wizards of the Coasts en Volta Studios, 
heeft gewerkt. Daarnaast werkt hij aan zijn 
eigen universum TEGN. Hij reist veel om 
zijn kennis middels workshops te delen n 
om advies te geven aan nieuwkomers. Dat 
hij zijn ervaring en kennis graag deelt wordt 
helemaal zichtbaar op zijn Youtubekanaal 
waar hij in talloze video's zijn technieken 
en werkwijze uitlegt.

Decade
 Even Mehl Amundsen

ISBN: 9791096315697

hardcover
300 blz. 
€ 35,00

VERWACHT
JULI 2021



Art-Book - Aphos
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Art-Book - Aphos

“Ik heb mijn hele leven 
getekend. De werelden uit 
mijn fantasie kwamen tot bloei 
op papier. Ik ben begonnen 
met het gebruik van inkt toen 
mijn ouders me les gaven in 
traditionele Chinese kalligrafie. 
Sommigen zouden het misschien 
dom en saai vinden, maar ik 
raakte verslaafd aan werken 
met inkt. Langzamerhand 
werd de kaligrafeerpenseel 
vervangen door een inktpen 
en de Chinese karakters 
door fantasyfiguren. Mijn 
liefde voor inkt zorgt ervoor 

dat ik constant bezig blijf 
om me alle facetten van de 

technieken eigen te maken. Het 
resultaat vind je in dit boek: 
Aphos!" Andrew Mar

Aphos
 Andrew Mar 
ISBN: 9791096315765

hardcover
284 blz. 
€ 35,00

VERWACHT
JULI 2021



Art-Book - The BESTiary
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Art-Book - The BESTiary

 The BESTiary
 Armel Gaulme 

ISBN: 9791096315826

hardcover
112 blz. 
€ 20,00

“Zoals velen ben ik opgegroeid met Beatrix 
Potters pratende bestiarium, Puss in Boots en 
Fantastic Mister Fox. Toen ik ongeveer zeven 
was, keek ik naar de kerstuitzending met films 
van Wolfgang Reitherman, een van de "Nine 
Old Men" uit de Disney-animatiestudio's.
Sindsdien heb ik de tekenaars altijd met 
verbazing gadegeslagen die met plezier de 
karakters van hun medemensen vastlegden en 
ze transformeerden naar dierlijke fysieken. Ieder 
dier werd zorgvuldig uitgekozen om menselijke 
karaktereigenschappen weer te geven.

Als ik denk aan die pratende dieren die me als 
kind betoverden, herinner ik me realistische, 
plausibele wezens met echte gezichten 
en authentieke uitdrukkingen. Het waren 
personages die ik graag had willen leren 
kennen. Vele jaren later begon ik me op mijn 
beurt voor de lol te verdiepen in deze "dieren". 
(maar zijn ze dat echt?) Ik bedank mijn kinderen 

dat ze me gevraagd hebben om een   groot aantal van hen te scheppen, om hen te vermaken. Ik 
zal heel blij zijn als de enkele personages die hier worden getoond er op hun beurt in slagen 
jou een beetje te laten dromen..."                                           Armel Gaulme



Art-Book - Julien Delval
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Art-Book - Julien Delval

Julien Delval is een getalenteerd schilder 
en illustrator die zichzelf blijft uitdagen. 
Monograph bevat zijn meest spectaculaire, 
gedetailleerde schilderijen. Het dossierboek 
bevat talloze schetsen en studies.

Monograph
 Julien Delval 

Het epos van de vrijmetselaars. 
ISBN: 9791096315444

hardcover
160 blz. 
€ 50,00

Julien Delval Cassette 
Monograph + Dossierboek 

2 x hardcover
Cassette

2 x 160 blz. 
€ 85,00

The BESTiary bevat maar liefst 1500 pagina's 
aan schetsen! Het album bevat een selectie van het werk 
dat Even Mehl Amundsen maakte tussen 2009 en 2019. 

Inderdaad een 'The BESTiary' lang!


