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Beste striplezer,

Je ziet het, onze folder steekt in een nieuw jasje. 
Met De Pluim willen we ons motto ‘Gevederde 
kwaliteit’ nog wat meer in de verf zetten, want dat 
is ons doel als uitgeverij, al vijftien jaar lang: jou 
laten kennismaken met kwaliteitsvolle strips in een 
kwaliteitsvolle uitgave, kortom, gevederde kwaliteit. 
In augustus, september en oktober staat er weer 
heel wat moois op het programma, en een paar 
strips geef ik graag nog een extra Pluim omdat ze zo 
buitengewoon zijn.

Als je buitengewoon zegt, kan je niet om De 
Baron heen. De kleuren alleen al. Het is geweldig 
de wereldberoemde verhalen van de baron von 
Münchhausen zo levendig over het papier te zien 
dansen. Gedanst wordt er ook in De Grote Pest, 
gedanst met hart en ziel. De pest, en dansen? Ja hoor, 
je zult wel zien… Maar De Grote Pest gaat natuurlijk 
vooral over die verschrikkelijke plaag die tijdens 
de middeleeuwen heel Europa in zijn greep hield. 
Want hoe reageer je als het einde van de wereld lijkt 
aangebroken?

In De wereld voorbij gaat Timothée Leman nog een 
stapje verder. De hele wereldbevolking is verdwenen. 
Eerst duiken er mysterieuze witte torens op, en 
plots is er niemand meer, behalve Héli en Selen, die 
op zoek gaan naar de oplossing van het mysterie, in 
een idyllische, dystopische wereld. Een betoverend 
oneshot!

Achteraan in deze Pluim vind je onze Diedeldus-
collectie, met het tweede deel van Hexeleintje, een 
verhaal over een jonge heks die haar eerste stapjes 
in de toverwereld zet, en kennismaakt met een 
heleboel fabeldieren. Nog fabelachtiger is Reinaert 
van Morlange, een échte fabel à la La Fontaine, over 
een wrede graaf die bij elke volle maan in een vos 
verandert als straf voor zijn gedrag. Om zelf te lezen 
of om voor te lezen en samen te ontdekken.

De grootste ontdekking, en ook mijn persoonlijke 
favoriet, is de reeks De Duivelsprinsen, waarvan 
het allereerste deel in oktober verschijnt. De 
verstripping van de gelijknamige romancyclus 
van sciencefictiongrootmeester Jack Vance is 
een kunstwerk, een meesterwerk. Futuristisch 
jeugdsentiment, als dat al bestaat, maar in de 
stripwereld kan alles.

Je hoort het, beste striplezer, heel wat moois, en dan 
vermelden we onze westerns niet eens: Het Venijn 
en het gloednieuwe De dragonders van de grens. 
Geniet in elk geval van deze stevige portie gevederde 
kwaliteit.

Veel leesplezier,

Luk Schrijvers 
uitgever

a
u

g
u

st
u

s
se

pt
em

b
er

o
k

to
b

er

Alexander IV 1 HC 
 p16

24 uren van Le 
Mans 2 HC p4

Medici’s 4 HC p17 Dagboek van een 
krijger 2 p42

De Reuzen 2  
HC+SC p43

Aspis 7 p38 De Baron p40Relieken 2 p29 Kittens tegen... 2 
 p43

Enola Holmes 3 
HC+SC p44

Androïden 8 HC 
 p8

Babylone 1 HC p624 uren van Le 
Mans 2 SC p4

De wereld voorbij 
 p12

Onmenselijk SC 
 p14

Medici’s 4 SC p17

Hexeleintje 2 
HC+SC p44

Mythes: Tantalos 
HC p20

Dragonders van de 
grens 1 HC p18

Alexander IV 1 SC 
 p16

Het venijn HC p22 Malefosse 4 p28 FRNK 6 p45

Eternum 2 p9Androïden 8 SC 
 p8

Babylone 1 SC p6 De duivelsprinsen 
1 HC p10

Dragonders van de 
grens 1 HC p18

Mythes: Tantalos 
HC p20

Samoerai 14 p36

Reinaert van  
Morlange p46

Shaolin p34De grote pest p26Het venijn SC p22Bloedkoninginnen 
De drie Iuliae p21

Een leven 4 p30 Het vaderland van 
de gebroeders 
Werner p32



24 UREN VAN 
LE MANS 
Brullende motoren en de geur van verbrand rubber, 
dat is PLANKGAS! VROOOAAARRR!

20 augustus 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-291-1

17 september 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-292-8

24 UREN VAN LE MANS 2: 
1968-1969: Rennen heeft geen zin…
Scenario: Youssef Daoudi
Tekeningen: Christian Papazoglakis & Robert Paquet
Inkleuring: Tanja Cinna
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Korte inhoud
1969. Aan de start van de 24 Uren 
van Le Mans staan alle piloten klaar 
om naar hun bolides te rennen. Alle 
piloten, op één na: Jacky Ickx. Uit 
protest tegen de ‘Le Mansstart’ en 
naar aanleiding van het ongeluk van 
zijn vriend Willy Mairesse tijdens 
de regenachtige editie van 1968, 
wandelt Ickx naar zijn GT40. Hij 
vertrekt als laatste met zijn verou-
derde Ford-model en haalt een na een 
de te duchten Porsches in. Ondanks 
zijn jonge leeftijd laat het Belgische 
wonderkind naast zijn pure snelheid 
ook een uitstekend gevoel voor 
tactiek zien… 
In dit nieuwe album van de 24 Uren 
van Le Mans lees je over twee van 
de beroemdste edities en staan de 
‘oerwagens’ in de spotlights: twee 
keer haalt Ford het met zijn mythi-
sche GT40 tegen een reeks recentere 
modellen.

Acht overwinningen in de 
Formule 1 en niet minder dan 
zes eindoverwinningen in de 24 
uren van Le Mans, het palmares 
van Jacky Ickx liegt er niet om. 
Het levert hem zelfs de bijnaam 
Monsieur Le Mans op. Jacky 
Ickx blijft tot op vandaag de 
meest gelauwerde Belgische 
piloot en wordt zelfs op een 
haar na wereldkampioen in de 
Formule 1. Ickx is eigenzinnig 
maar slaagt er bovendien in te 
overleven in een tijd waarin de 
veiligheid lang niet zo vanzelf-
sprekend is als tegenwoordig. 
Zelf ontsnapt hij ternauwer-
nood aan de dood bij een crash 
met zijn Ferrari, in 1970. De 24 
uren van Le Mans uit 1969 is 
een van zijn beroemdste races 
en wordt nog steeds gezien als 
een van de meest historische 
overwinningen uit de autosport. 
Waarom? Dat ontdek je in De 24 
Uren van Le Mans – 1968-1969: 
Rennen heeft geen zin…

54
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Jacky Ickx

…
zo kunnen onze 

landgenoten zondag hun 
burgerplicht vervullen en 
stemmen voor de tweede 
ronde van de presidents-

verkiezingen!

De start wordt 
uitzonderlijk om 14 

u. gegeven, door Mr. 
Bernard Consten!

Op de 13e en 14e plaats, 
de 2 GT40’s van het JWA 

Gulf-team met Jacky Ickx en 
Jackie Oliver aan het stuur 
van nr. 6 en David Hobbs en 

Mike Hailwood in nr. 7.

…op de tweede plaats, 
Elford/Attwood in de 917 

nr. 12, met daarachter 
Siffert/Redman in ‘n 908.

Vierde en vijfde, Rodriguez/Piper en 
Amon/Schetty in de nieuwe Ferrari 312P’s, 

toch al op 15 seconden van de pole…

30 seconden tot 
aan de start!

5 seconden!
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Babylone
Gloednieuwe actiethriller  
van Frank Giroud en Laurent Galandon

17 september 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-306-2

22 oktober 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-307-9

Babylone 1/3:
Klopjacht
Scenario: Frank Giroud, Laurent Galadon
Tekeningen: Philippe Nicloux
Inkleuring: Bechu
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Korte inhoud
Max Ferlane staat bekend als de 
man die eender wie uit eender welke 
hopeloze situatie kan redden. Zo’n 
man krijgt, natuurlijk, heel wat aarts-
moeilijke jobs aangeboden. Op het 
eerste gezicht is het verzoek van 
mevrouw N’Dongo niet zo ingewik-
keld: haar zus wordt tegen haar zin 
uitgehuwelijkt in hun geboortedorp, 
en wil uit die benarde situatie worden 
gered. Maar zodra Max Ferlane ter 
plekke is, raakt hij verwikkeld in een 
gewelddadig politiek conflict. Zo 
belandt Max moederziel alleen in de 
onherbergzame Afrikaanse jungle, 
achternagezeten door een volledig 
leger… een missie die hij absoluut niet 
wilde aannemen, maar als er veel geld 
mee gemoeid is, heb je niet altijd een 
keuze.

Babylone is de nieuwe, flitsende 
actiethriller van de betreurde 
Frank Giroud, die voor zijn 
overlijden de synopsis van 
het verhaal schreef. Laurent 
Galandon werkte in het verleden 
al vaker met Giroud samen en 
besloot het project over te 
nemen en het scenario verder 
uit te werken. De tekeningen 
van Philippe Nicloux zorgen voor 
vaart in het verhaal, de jungle 
ziet er schrikwekkend uit en de 
actie spat van de pagina’s. Het 
hoofdpersonage, Max Ferlane, 
is niet alleen een koelbloedige 
killer, hij heeft ook een zeer 
menselijke kant… want al dat 
moorden laat zijn sporen na.

76
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Maar waarom 
vertraagt u?!

- 17 -Nieuwe 

reeks



Androïden
Spetterend vervolg van het tweede seizoen 
van deze sciencefictionthriller

eternum
Bec, de onbetwiste grootmeester van de sciencefiction

17 september 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-311-6
22 oktober 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-312-3

22 oktober 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-327-7

Androïden 8/12:
Odissey
Scenario: Jean-Charles Gaudin
Tekeningen: Federico Dallocchio
Inkleuring: Thyago Brandão & Bertrand Benoit

eternum 2/3:
De bouwers
Scenario: Christophe Bec
Tekeningen & inkleuring: Jaouen Salaün

Sc
ie

n
c

ef
ic

ti
o

n
/T

h
ri

ll
er

Sc
ien

c
efic

tio
n

/Th
riller

Korte inhoud
In 2095 vindt de ontmoeting van de G8 plaats aan boord 
van de ODISSEY, een luxueus hotel in een baan om de aarde. 
Alles loopt gesmeerd tot een terroristische groepering de 
wereldleiders aan boord van het hotel gijzelt. Het lot van de 
politieke leiders en van de hele wereld ligt in hun handen. 
Om de wereldleiders uit hun hachelijke situatie te bevrijden 
wordt er een speciaal commando naar de ODISSEY gestuurd, 
bijgestaan door een geheimagent die op de valreep in het 
hotel is geïnfiltreerd.

Dit vervolg van het tweede seizoen 
van Androïden is geschreven door Jean-
Charles Gaudin, met tekeningen van 
Federico Dallocchio – dat hij ervaring 
heeft met comics zie je in de actiescènes 
en de strakke pakken. Jean-Luc Istin 
heeft verklapt dat Androïden twaalf 
delen zal tellen, dus er staat ons nog 
veel moois te wachten!

Christophe Bec is dé grootmeester van de 
sciencefiction, en dat bewijst hij opnieuw 
met Eternum. Eternum is een vernuftig 
opgebouwd verhaal dat met Eva terugkeert 
naar het mysterie van het ontstaan van 
de mensheid. De tekeningen van Jaouen 
Salaün zijn flitsend als een straalmotor en 
hij slaagt er meesterlijk in de geheimzinnig-
heid van het scenario te laten doorschijnen 
in zijn tekeningen.

Korte inhoud
De sarcofaag met subject ‘Eva’, de geheimzinnige, mens-
achtige alien, is naar de aarde overgebracht. Op hetzelfde 
moment stevenen vier kosmische stralen onweerstaan-
baar op de aarde af. Een gevaar voor de mensheid, 
een gevaar voor de aarde? Iedereen houdt de adem in. 
Intussen heerst er chaos op de basis waar Eva wordt 
onderzocht, verkrachtingen en geweldplegingen zijn er 
schering en inslag… Is er nog een toekomst voor de mens? 
En waar ligt de oorsprong van de mensheid? Wat als de 
mens uit het heelal afkomstig is… 

98

Ach, als ze dit 
eenmaal zien, verzinkt 

al het andere in 
het niets…

Naar goede gewoonte is de 
Russische president ziedend en 

heeft de Eerste Minister van Japan 
al enkele koppen doen rollen…

Controleur App Bringley aan schip 
G235VY – confirmatie van as 40° - overname 

door Unicom 3 binnen tien seconden – 
activeren overdracht FL150 – gangway B.

Overname door Unicom geslaagd, gangway 
B – approach 180-51-47 – overgaan 

tot stilleggen hoofdmotoren.

Motoren 1, 2 en 3 afgezet. 
approach op 182-50-46 – 
klaar voor de landing.

G235VY aan App – overdracht 
FL150 geactiveerd – overname 
Unicom in 5… 4… 3… 2… 1… 0

- 6 - - 7 -

Sorry, commandant, 
alle frequenties zijn 

verstoord door 
een elektrostatisch 

fenomeen.

Duur van de 
black-out?

Wat doen we, 
commandant?

We zullen geen orders 
krijgen. Onze primaire 

missie is verkenning… maar 
we zijn hier niet alleen 

om planeten te vinden met 
ontginbare grondstoffen 

en elke systematische 
uitzending afkomstig van een 
mogelijk intelligent wezen 

moet worden gecheckt 
volgens de procedures 

van het Consortium.

Ja, maar we 
hebben geen 
groen licht…

Onmogelijk te 
voorspellen.

En dat krijgen 
we waarschijn-

lijk nooit, 
professor 
Lipsky… De 

verstoringen 
kunnen weken 

aanhouden, 
misschien zelfs 

maanden…

Het is zelfs mogelijk dat 
het laagfrequentiesignaal 

ze toch veroorzaakt… 
zolang het blijft 

uitzenden, zullen we de 
basis niet kunnen bereiken.

En wat er onder in die 
krater ligt, is iets dat 

we maar een keer in heel 
ons leven zullen zien!

Koers aan het 
bepalen…

Afkoppelen!

Klaar!

Navelstreng 
doorgeknipt!

reeds verschenen

reeds verschenen
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De duivelsprinsen
Een homerisch ruimte-epos gebaseerd 

op het cultwerk van Jack Vance

22 oktober 2021
Hardcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-318-5

19 november 2021
Softcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-319-2

DUIVELSPRINSEN 1:
De sterrenkoning
Scenario: JD Morvan naar Jack Vance
Tekeningen: Paolo Traisci
Inkleuring: Fabio Marinacci

Sc
ie

n
c

ef
ic

ti
o

n

Korte inhoud
Kirth Gersen is op wraak belust. 
Toen hij amper negen was, werden 
zijn ouders vermoord. Hij is vastbe-
sloten de moordenaars op te sporen. 
De verantwoordelijken zijn vijf 
Duivelsprinsen, die moeten en zullen 
boeten voor hun misdaad. Jarenlang 
heeft Kirth Gersen zijn geest en zijn 
lichaam voorbereid met dit doel voor 
ogen. Vandaag is Attel Malagate, 
bijgenaamd ‘De Plaag’, zijn eerste 
doelwit. Om zijn taak te volbrengen 
moet Kirth melkwegstelsels door-
kruisen, obstakels uit de weg ruimen 
en hulp zoeken bij rechtvaardige lui.

Na de stripadaptatie van Jack 
Vance’ sciencefictionmeester-
werk Tschai maakt JD Morvan 
nu ook een adaptatie van De 
Duivelsprinsen, met telkens 
twee strips per boekdeel. Dit 
is het eerste deel van de adap-
tatie van De Sterrenkoning, het 
cultwerk van JACK VANCE en het 
eerste deel van zijn saga over De 
Duivelsprinsen. De verstripping 
door JD Morvan, wordt weer-
galoos tot leven gebracht door 
Paolo Traisci, een jong talent dat 
de platen laat wervelen door zijn 
prachtige stijl. En er is nog meer 
goed nieuws: het tweede deel 
verschijnt binnenkort!

1110

Je liefhebbende 
grootvader.

…met liefde…

…en respect.

Ik voel alleen terechte 
trots voor mijn 
werk, en hoop dat 
je mij gedenkt…Je weet al 

wat ik wist, 
ontdek nu wat 

ik niet wist.

Ja, m’n lieve jongen, 
ik ben dood.

- 9 -
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DE WERELD VOORBIJ
Dystopisch en ongelooflijk sfeervol  

one-shot van Timothée Leman

17 september 2021
Hardcover, 160 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,65
ISBN: 978-94-6394-308-6

De Wereld voorbij
One-shot
Scenario, tekeningen & inkleuring: Thimothée Leman
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Korte inhoud
Sinds er een vreemde toren van 
wit licht is opgedoken, vervliegt 
de wereld langzaamaan. Een voor 
een verdwijnen de mensen op 
onverklaarbare wijze. Héli en Selen 
kennen elkaar niet, maar zij zijn de 
enige overlevenden. Ze lopen rond 
in een spookstad, in een wereld die 
is opgehouden te bestaan. Alleen de 
geheimzinnige witte toren staat er, de 
verantwoordelijke voor al die gestolen 
levens. Vastbesloten om de waarheid 
te achterhalen stappen ze op de toren 
af…

Timothée Leman maakt met De 
wereld voorbij een knaller van 
formaat. Zowel het scenario als 
de tekeningen zijn om je vingers 
bij af te likken: sfeervol, sprook-
jesachtig, idyllisch… ondanks 
de apocalyptische inhoud. De 
wereld voorbij is het verhaal van 
een bizarre, magische zoektocht 
naar zichzelf van twee jongeren 
die te maken krijgen met 
belangen en krachten die hun 
petje te boven gaan. Maar is dat 
niet precies hoe het leven soms 
voelt voor elk van ons?

1312

Waar 
zitten 
jullie?

Dit is 
echt niet 

grappig. Kom 
tevoorschijn!

Sophie?!

Papa?!

Papa?

- 11 -
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ONMENSELIJK
Een beklijvend verhaal over een dystopische wereld!

9 juli 2021
Hardcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,80
ISBN: 978-94-6394-289-8

17 september 2021
Softcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,45
ISBN: 978-94-6394-290-4

Onmenselijk
one-shot
Scenario: Valérie Mangin & Denis Bajram
Tekeningen: Thibaud de Rochebrune
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Korte inhoud
In een vlaag van waanzin stort een 
klein ruimteschip op verkennings-
missie neer op een onbekende 
planeet. Dankzij de tussenkomst van 
een school reuzenkwallen komen de 
vijf overlevenden weer boven water 
en kunnen ze al zwemmend een 
eiland bereiken. Tot hun verbazing 
worden zij daar begroet door een 
groep primitieve en goedmoedige 
mensen. Deze mannen en vrouwen, 
met hun bevroren glimlach, zijn echter 
kannibalen, al blijkt hun totale volg-
zaamheid nog hun meest verontrus-
tende eigenschap. 
Zijn de schipbreukelingen genood-
zaakt om zich te onderwerpen aan de 
wil van het mysterieuze “Grote Alles”? 

Met Onmenselijk vieren Valérie Mangin en Denis Bajram hun 
grote terugkeer naar de sciencefiction. Als ware meesters van 
het genre verkent dit duo zowel de geheimen van een mysteri-
euze wereld als de diepten van de menselijke ziel. In dit verras-
sende en spectaculaire verhaal kan Thibaud de Rochebrune zich 
helemaal laten gaan in zijn tekeningen. Hij zet een waanzinnige 
wereld op papier en laat je achter met een onwezenlijk gevoel. 
Onmenselijk combineert een verslavend verhaal met een filo-
sofische fabel, en stelt tegelijkertijd onze eigen menselijkheid 
in vraag: zijn lijden en pijn de onontkoombare prijs voor de 
vrijheid?

1514

#1 juli ‘21

Er is niets 
prachtigs aan, 

kapitein. sta je er 
wel bij stil dat je 
gedrag volkomen 
irrationeEl is?

Chill nu, 
ellis! hang 

’s niet altijd 
de robot uit. 

Je verliest de 
controle over 

het schip, kapitein. 
We verkeren in 
groot gevaar.

ach neE, Ellis! 
deze planeEt 

is veEl te mooi 
om gevaarlijk 

te zijn!

de kunstmatige 
atmosfeEr 

van het schip 
is perfect 
in balans.

geEn 
bacteriële 
of virale 
infecties.

geEn 
straling.

het ecosysteEm 
van het toEstel 

is perfect 
afgesteld.

Stop met 
zeuren, 
ellis. Jullie robots 

hebben geEn 
zin voor 

schoonheid!

dit gaat 
niet over 

schoonheid.

miller, jij beseft 
niet eEns dat we 

zullen neErstorten 
op die planeEt, door 

de koErs die jij 
hebt ingesteld!
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medici’s
Voorlaatste deel in deze  
schitterende historische reeks over  
de familie De’ Medici

20 augustus 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-285-0
17 september 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-286-7

Medici’s 4/5:
Cosimo I – van kruimels tot festijn
Scenario: Olivier Peru
Tekeningen: Francesco Mucciacito
Inkleuring: Digikore Studios
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Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-297-3
17 september 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-298-0

een paus  
in de geschiedenis 4:
Alexander VI – het bewind  
van de Borgia’s 1/2
Scenario: Simona Mogavino
Tekeningen & inkleuring: Alessio Lapo
Dossier: Bernard Lecompte
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Alexander VI
Een pontificale reis door de 

westerse geschiedenis

Korte inhoud
In Florence komt een nieuwe heer aan de macht, een doodgewone 
Medici uit de jongste tak van de familie. De jongeman is amper achttien 
en de grote Florentijnen scharen zich alleen maar achter hem omdat 
hij onbekend is, volgzaam, arm, en ambitie noch invloed heeft. Hij lijkt 
voorbestemd voor een toekomst als marionet, maar de jonge Cosimo gaat 
vriend en vijand verbazen. Beetje bij beetje onthult hij zijn ware karakter… 
hij blijkt oorlogszuchtig, manipulatief, meedogenloos, visionair en een 
begaafd strateeg. Hij lijkt zelfs in staat Toscane voor altijd te veranderen. 
Kan die jongen, in wie niemand gelooft, de grootste Medici worden van 
zijn eeuw?

Schitterende, historische reeks van Olivier Peru 
(Elfen, Dwergen, Androïden) over de beroemdste 
heersersfamilie van de Renaissance, nu al vier 
delen lang. Een gewelddadig en passioneel fresco 
vol oorlog, vriendschap, liefde en verraad: dit is 
de saga van de Medici.

Pausen zijn veel meer dan priesters van Rome, 
het zijn krijgsheren, diplomaten… of in het 
geval van Alexander VI: machtswellustelingen 
met een (on)gezond libido. Met haar scenario 
geeft Simona Mogavino (Bloedkoninginnen 
– Eleonora en Catharina De’ Medici) een 
ongelooflijke inkijk in het turbulente leven 
van Rodrigo Borgia, beter bekend als paus 
Alexander VI. Het resultaat is een fraai tijdsdo-
cument verlevendigd door de tekeningen van 
Alessio Lapo. Bovendien vind je achteraan het 
album een dossier met nog wat meer histori-
sche context. 

Korte inhoud
Rome, 26 augustus 1492. Rodrigo Borgia, neef en 
adoptiefzoon van paus Calixtus III, neemt plaats op 
de pauselijke troon! Dankzij corruptie en politiek 
gemanoeuvreer in de Romeinse curie verslaat hij zijn 
grote rivaal, Giuliano delle Rovere, de latere Julius II, 
en wordt de 214e bisschop van Rome, paus van de 
katholieke Kerk. Terwijl hij geniet van zijn moment, 
grommelt het volk… Alexander VI regeert elf jaar lang 
zonder scrupules. Elf jaar vol schandalen en manipu-
latie, gesjacher en chantage en hij draait zijn hand 
ook niet om voor moord en vergiftiging, als het moet. 
Hij misbruikt zijn macht om zijn eigen familie voor te 
trekken en een enorme rijkdom te vergaren. Alexander 
VI heeft niet minder dan zes erkende kinderen, en 
vast nog wat meer met zijn drie à vier verschillende 
maîtresses. Deze paus met zijn duivelse reputatie 
heeft vier passies: familie, vrouwen, luxe en macht!

1716

Toscane, 
Florence, 1537.

Hoewel de familie de’ Medici weer heerste binnen 
mijn muren, met voor het eerst een heuse hertog 
aan het hoofd, wankelden mijn instellingen en 
vreesde de bevolking voor zijn vrijheden… En ik, Florence, ik was vooral beducht voor hertog 

Alessandro, een van die de’ Medici’s die minder van mij 
hield dan van zichzelf.

Haal er maar snel nog een 
paar andere vrouwen bij, 

Lorenzaccio, als je niet wilt 
dat ik jou op handen en knieën 
zet om me verder te vermaken.

Noem me niet zo, 
Alessandro! De hele 
stad doet dat, en ik 
heb er de smoor in!

Ik noem je zoals 
ik wil, neefje! Ik 

ben de hertog 
van Florence!

En vannacht heb ik 
zin om te neuken 
tot mijn snikkel 

er afvalt!

En jullie: 
verdwijn! Als 

jullie te bezopen 
zijn om me te 

verwennen, heb 
je hier niks meer 

te zoeken!
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sint-pietersbasiliek. 26 augustus 1492.
onder de 

caesars was romes 
glorie groots!

moge het nu 
weer schitteren!

julius caesar 
was maar een 

mens! onze paus is de 
vertegenwoordiger 

van god!

hij koos 
de naam 

alexander V I! 
slecht voor - 

teken...

Alexander 
verkoopt de 

sleutels, de altaren...  
hij verkoopt ze zoals 
hij ze heeft gekocht, 

‘t is zijn recht!

onder 
de zesdes werd 

rome geruïneerd! 
Sextus Tarquinius luidde het 
einde van de koningen van 

rome in. nero was de 
zesde keizer...

Ha,
ha, ha !

Ha, ha,
ha !

Ha, ha,
ha !

het algemeen 
stemrecht!
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Dragonders 
van de grens
Het mythische Westen. Legendarische ruiters.  

Een unieke western.

17 september 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-304-8

22 oktober 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-305-5

DRAGONDERS VAN DE GRENS 1:
De Santa Fe Trail
Scenario: Gregorio Muro Harriet
Tekeningen: Iván Gil
Inkleuring: Garluk Aguirre
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Korte inhoud
Mei 1774. Miguel, een jonge cadet 
die nog maar net uit Europa is aange-
komen, is een ‘Dragón de Cuera’, een 
van de beruchte Spaanse lansiers 
die de Noord-Amerikaanse grens 
bewaken. De lansiers vergezellen 
een konvooi van kolonisten en vee, 
wanneer ze door Apachen worden 
aangevallen. De Apachen ontvoeren 
zuster Madeleine, een non die samen 
met het konvooi op weg was naar 
Santa Fe. Miguel zet onmiddellijk de 
achtervolging in. Het is het begin 
van een inwijdingsavontuur voor 
de jongeman die in het hart van de 
strijd tussen de Spaanse cavalerie, 
Apachestammen en de Comanches 
belandt.

De Spaanse scenarist, Gregorio Harriet, neemt de lezer mee 
op ontdekkingstocht naar het Nieuw-Spanje van de 18e eeuw. 
Het resultaat is een atypische western, waarin je kennismaakt 
met een uniek stukje van de geschiedenis van de Nieuwe 
Wereld. De ‘dragones de cuera’ zijn legendarische ruiters, want 
een dragón de cuera word je niet zomaar… Hun opvallendste 
kenmerk is de ‘cuera’, de lederen vest in verschillende lagen 
die hen beschermen tegen indianenpijlen. Met de tekeningen 
van Iván Gil proef je het zand van de onherbergzame rots-
woestijn, voel je de brutale wreedheid van de indianen. Een 
niet te missen western, en een fraaie toevoeging aan het rijke 
universum van de westernstrip.

1918
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Tantalos  
en andere mythes  

over hoogmoed
Een gloednieuw deel in deze  

mythische collectie van Luc Ferry

17 september 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-313-0
22 oktober 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-314-7

DE WIJSHEID VAN MYTHES 5:
Tantalos en andere mythes  
over hoogmoed
Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Carlos Rafael Duarte
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry
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Bloedkoninginnen
DE DRIE IULIAE
Zeg niet Julia tegen Iulia.  
Een kennismaking met drie  
bloedkoninginnen!

22 oktober 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-322-2

Bloedkoninginnen:
De drie Iuliae 1/3:
Prinses van de woestijn
Scenario: Luca Blengino
Tekeningen: Antonio Sarchione
Inkleuring: Gaétan Georges
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Korte inhoud
Tantalos, koning van Phrygia, is een 
uitzonderlijk man. Hij wordt zelfs 
regelmatig uitgenodigd om feest te 
vieren op de Olympos, een eer die 
maar weinig stervelingen te beurt 
valt. Tantalos raakt ervan overtuigd 
dat hij hun gelijke is, hij begint zich 
als een god te gedragen en geeft 
zo toe aan de grenzeloze hoogmoed 
waar Zeus hem voor zal straffen… Ook 
Ixion, vadermoordenaar, verrader, en 
zelfs verleider van Hera, maakt zich 
schuldig aan dezelfde zonde, net 
als Niobe, de dochter van Tantalos, 
die de moeder van Artemis en 
Apollon uitdaagt, of Phaëton, die de 
teugels van zijn vader, Helios, wilde 
overnemen op de wagen van de 
zonnegod…

De wijsheid van mythes, de collectie van Luc Ferry, bundelt 
de grootste Griekse mythes in een reeks heerlijke strips, met 
telkens een uitgebreid achtergronddossier waarin hijzelf op 
zoek gaat naar de diepere betekenis van de mythe. In dit 
deel gaat hij dieper in op hoogmoed, een typische ondeugd 
‘des mensen’. De Griekse mythes maken deel uit van ons 
collectief bewustzijn, maar wat zit er achter die hybris, die 
hoogmoed van Tantalos en wat is een ‘tantaluskwelling’ 
precies?

Korte inhoud
April 217. De Romeinse keizer Lucius Septimus Bassianus, beter 
bekend als Caracalla, wisselt het tijdelijke voor het eeuwige midden 
in de militaire campagne van de Romeinen tegen de Parthen. Zijn 
moeder, Iulia Domna, een Syrische prinses, beneemt zich uit verdriet 
het leven en zet daarmee een punt achter de Bassianus-heerschappij 
over Rome.
Maar één vrouw kan zich hier niet in vinden en dat is Iulia Maesa, de 
zus van Iulia Domna. Terend op de rijkdom van haar Syrische vaderland 
broedt zij op een waar machiavellistisch plan om de Romeinse troon 
terug in handen te krijgen. Liet Caracalla geen nakomelingen na? Niet 
erg, daar breit zij een mouw aan. Heeft zij niet nog die kleinzoon, 
Sextus Varius Avitus Bassianus, alias Elagabalus, die zopas tot hoge-
priester werd gewijd?…

Wie Rome zegt, zegt keizers. Maar 
het Romeinse Rijk heeft ook heel 
wat sterke vrouwen voortgebracht. 
In deze Bloedkoninginnen staan 
niet minder dan 3 Iuliae in the spot-
lights. Ja, Iuliae in het Latijn, omdat 
zij de oermoeders zijn van het 
gens Iulia en geen Romeo in hun 
buurt laten. Zij zwaaien de plak, 
en zo blijft deze collectie garant 
staan voor sterke, machtsbeluste 
vrouwen die de hele wereld naar 
hun hand trachten te zetten. 

2120

Deioneus!

Ixion… M’n 
brieven hebben 

dus eindelijk iets 
opgeleverd.

Je hebt zelfs eerst ’n 
zoon verwekt voor je 
besloot je belofte 

waar te maken!

Dat wilde 
ik altijd al 

doen…

Ik wachtte 
gewoon op 
’t juiste 
moment!

 
Aaaaaah!

Aaaaaaah! 
Huuulp!
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allicHt, het gaat 
over een zaak die 
ons aanbelanGt.

misscHien, maar 
dit verHaal is nog 

lanG niet af.

waar de senaat compleet het 
noOrDen kwijt is.

nog noOit bevonD het romeinse rijk zich in zulk 
een paradoxale situatie. midDen in een militaire 
campagne worDt er een krankzinnige staats-
greep gepleegD, in een verre woestenij, een 
zaak waarover veel te weinig geweten is om ze 
op een adequate manier geregelD te krijgen 
vanop de palatijn!

De politici hebBen niet echt een 
keuze; zij moeten hun vertrou-
wen wel schenken aan macrinus, 
‘een lage arrivist!’ zoals één 
van hen uitroept, ‘een gewezen 
slaaf’, voegt een anDer daar 
aan toe.

maar uit de eerste verslagen 
valt op te maken dat het leger 

niettemin bereid is de strijd 
verder te zetten.

en ‘hij die meester 
is over het leger, is 

meester in rome’, zoals 
alGemeen geweten is.

hmm… interessant 
wat je daar 

vertelt. Ja, maar het 
gaat over een 

uitGemaakte zaak. 
met de dood van 
iulia domna werd 
elke band tussen 
onZe familie en de 
troon verbroken. 
God wou het zo.

trouwens, de gens iulia van emesa doet 
er beter aan zicH bezig te houden met de 

glorie van elagabal in plaats van aandacHt 
te schenken aan de paleisintriges van een 
verre en door ketters bevolkte stad.

Want in dat verre 
rome, o prins, 
woont er nog 

een bloedVerWant 
van ons.

een vrouw, die niet 
aanVaarden kan dat het 

koninkrijk in handen van die 
gluiperd van een macrinus valt.
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het Venijn
Derde deel in deze schitterende westernreeks  

van Laurent Astier

17 september 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-309-3

22 oktober 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-310-9

Het venijn 3/5:
Schoot der aarde
Scenario, tekeningen: Laurent Astier
Inkleuring: Stéphane Astier
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Korte inhoud
1900, Oil Town, Ohio. Op deze smerige 
aarde, waar modder en ruwe olie zich 
vermengen, verdient iedereen zijn 
kost met het zwarte goud. Het is de 
volgende bestemming van Emily die 
in Oil Town aankomt in het gezelschap 
van de kleine Claire en Susan, een 
vrouw die ze op haar weg heeft gered. 
Ze gaat er aan de slag als lerares, met 
Mary Mc Cartney als schuilnaam. Zo 
hoopt ze Drake, de tirannieke oliemag-
naat van de stad, te benaderen en te 
misleiden. 
Maar ze houdt er helemaal geen 
rekening mee dat hij haar verwachtte! 
Emily wordt ontmaskerd… en door een 
nieuw stukje informatie over haar 
moeder raakt ze volledig van de kaart. 
Het Pinkerton Agency, een handvol 
premiejagers… het lijstje met mensen 
die achter haar aanzitten wordt 
steeds langer. Slaagt Emily erin uit de 
greep te blijven van haar tegenstan-
ders en haar moeder te wreken?

een interview met de auteur
Al drie delen lang raast Emily door het Wilde 

Westen, op zoek naar wraak… Het Venijn 
heeft alles van de klassieke western: 
cowboys, indianen, jachtgeweren en de 
geur van kruit. Maar voor Laurent Astier, 
tekenaar én scenarist van de reeks, is 
Het Venijn nog veel meer dan dat, een 

kinderdroom!

Wanneer heb je beslist dat je een western wilde 
maken?

De allereerste tekeningen en strookjes die ik 
tekende als kind, toen ik een jaar of 8 was, waren 
westerntekeningen. Verhalen over cowboys en indi-
anen, geïnspireerd op de fumetti (Tex, Blek, Zembla, 
enz.) van mijn vader en mijn oom, die ik bij mijn oma 
had opgeduikeld. 

Toen ik wat ouder was, heb ik gewacht tot ik einde-
lijk de vergelijking kon doorstaan met de allergrootste 
tekenaars die zich met al hun talent hadden gewaagd 
aan het genre: Jijé, Giraud, Hermann, Milazzo, de la 
Fuente, Serpieri, enz.

Ik had het tekenen zelfs bijna overgelaten aan een 
andere tekenaar, om de uitdaging uit de weg te gaan. 
Maar een van mijn beste vrienden heeft me overtuigd. 
Hij zei dat als ik het niet deed, ik nooit die kinderdroom 
zou waarmaken… dus ik heb de sprong gewaagd!

Had je Emily van bij het begin in je hoofd?
Eigenlijk heeft het personage Emily me echt zin 

gegeven om een western te maken. In het begin waren 
het gewoon een paar tekeningen, een soort hommage 
aan het personage Jill uit Once Upon A Time In The 
West, gespeeld door Claudia Cardinale. Daarna ben ik 
beginnen nadenken over haar leven. Het leek me inte-
ressant een vrouwelijk personage als hoofdpersonage 
te nemen, op die manier kon ik die periode op een 
andere manier bekijken. Vrouwelijke hoofdpersonages 
blijven toch zeldzaam in het westerngenre.

Waarom ‘Het Venijn’?
Emily evolueert tijdens het verhaal. Ze vermomt 

zich, ze neemt valse identiteiten aan, ze leent 
kenmerken van beroemde figuren uit het western-
genre om onzichtbaar te worden en het spel in handen 
te nemen. Ik had het idee van een slang omdat ze 
verandert, een nieuwe huid krijgt. Emily moest ook een 
schijnbaar gevaarlijke vrouw zijn, een giftig personage. 
Venijn, dus. 

2322

Zullen 
we 'm laten 
hangen tot 
Halloween?

Goed idee! 
De kinderen 
zullen niet 

weten wat hen 
overkomt.

Zo kunnen 
we ze doen 

geloven dat we 
met velen zijn…

Je moet me 
helpen. Weet 

je hoe je moet 
schieten?

Eh… 
nee.

Claire, 
ik ben het! 

Kom maar weer 
tevoorschijn.

Waarom?! 
Waarom toch…

Hé, Jim Crow,* 
dat springt al 

wat minder 
vlot hé!

Waarom doen 
jullie dit? Tom en 
ik leefden hier 

vredig, we deden 
niemand kwaad…

Abraham 
Lincoln heeft 
jullie misschien 

vrijgelaten, maar 
jullie zullen nooit 
mensen zijn zoals 
wij! Hij heeft onze 

grond afgenomen en 
aan jullie gegeven. 

En kijk, jullie 
leven erop als

beesten!

En president Grant 
heeft de Klan 'n 

klap toegebracht, 
maar hij heeft 

ons niet volledig 
uitgeschakeld.

Jullie, niggers, 
zullen nog wel 

zien dat de witte 
suprematie het zal 
halen in het hart 

van Dixieland** 
en overal!

Dan zal ik ’t 
je tonen.

*bijnaam voor voormalige zwarte slaven. 
**“heart of Dixieland”: bijnaam voor Alabama.
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Hoe heb je het verhaal uitgebouwd?
Zoals vaak, als je een verhaal schrijft, zijn er scènes 

die vanzelf ontstaan, als korte filmscènes die zich 
afspelen in mijn hoofd. Ik voel dan dat ze als basis en 
als steunpilaren zullen dienen voor mijn verhaal. Er 
ontstaat een soort wisselwerking tussen de doordachte 
helft van de scenarist die zijn universum construeert, 
zijn scenario opbouwt… en de droomsequenties die 
hem de houdingen, de opbouw, de situaties, de verhou-
dingen tussen de personages en dergelijke influistert…

Ik had dus het hele verhaal bedacht, maar ik had 
nog geen idee over het aantal delen dat ik nodig zou 
hebben om het te vertellen. Ik heb het hele verhaal uit 
de doeken gedaan aan Nadia Gilbert, mijn uitgeefster, 
met de rode draad en de flashbacks, en zij zei me dat ik 
ten minste vijf delen zou nodig hebben.

Je verhalen bulken van de (onverwachte) wendingen, 
waar haal je je inspiratie?

Ik weet niet precies waar mijn inspiratie vandaan 
komt. Al wat ik heb gezien, gehoord, beleefd, dient als 
inspiratiebron voor mijn verhalen. En wanneer ik de 
personages begin vorm te geven, met hun karakter, hun 
achtergrond, worden ze vaak autonoom in mijn geest. 
Als ze in een bepaalde situatie verzeild geraken, zal dat 
hun reactie zijn, die dan weer tot dat resultaat leidt.

Emily rijdt in het derde deel niet meer alleen rond…
Die personages ontmoet ze onderweg, net zoals 

ik ze onderweg tegenkwam bij het verzinnen van het 
verhaal. 

Claire is een soort afspiegeling van de turbulente 
kindertijd van Emily, ze zorgt ervoor dat Emily kritisch 
naar zichzelf kan kijken, en haar moederlijke kant komt 
ook wat naar boven. Susan – die Emily in dit nieuwe 
deel ontmoet – geeft een beeld van het leven van voor-
malige slaven na de Secessieoorlog en het zogenaamde 
verdwijnen van de slavernij…

Ik verzin die personages eerst, omdat het verhaal ze 
nodig heeft, maar nadien groeien ze in mij en worden 
ze belangrijker, zowel voor mij als voor het verhaal.

Waar heb je je documentatie gehaald?
Het leven van Emily moest passen in de grote 

Geschiedenis van de Verenigde Staten, die periode 
moest ik dus in detail bestuderen.

Als ik aan een nieuw project begin, voer ik altijd 
uitgebreid onderzoek, op het internet, Wikipedia. Ik 
bestel boeken, bekijk films, documentaires. Dan laat 
ik al die informatie insijpelen en schrijf ik verder. Ik 
check bepaalde informatie en vergelijke verschillende 
bronnen om er zeker van te zijn dat die gebeurtenis 
zich inderdaad op die plek op dat moment afspeelt (al 
veroorloof ik me af en toe wat vrijheid als dat nodig is 
voor het verhaal).

Voor deel 2 had ik, bijvoorbeeld, nog geen precies 
idee voor de locatie van mijn verhaal. Ik stootte toen 
op die natuurramp bij Galveston net op het moment 
van mijn verhaal, die kans heb ik natuurlijk gegrepen. 

Door de omgeving krijgt mijn verhaal nog een extra 
dimensie!

Heb je zelf een bijzondere band met de Verenigde 
Staten?

Na de Tweede Wereldoorlog is de Amerikaanse 
cultuur onze samenleving binnengedrongen: door het 
Marshallplan kwam de helft van de films in de bioscoop 
uit Hollywood. Als kind keek ik naar La Dernière Séance, 
een programma op dinsdagavond met de zanger Eddy 
Mitchell. Hij toonde daar westerns uit de Gouden Tijd 
(de jaren 50, red.), van Raoul Walsh, Howard Hawks, 
John Ford, enz. Soms mocht ik er van mijn ouders een 
zien, soms een deeltje omdat we de volgende dag 
school hadden. Het begin van een film zet aan het 
dromen, als kind! (lacht)

Ik ben maar één keer in Amerika geweest, in New 
York. Maar die stad is niet representatief voor het 
leven van de meeste Amerikanen. Het zou heerlijk zijn 
geweest om de lange reis van Emily te maken, dwars 
door dat gigantische land, om locatieonderzoek te 
doen, plekken te kiezen, landschappen. Maar ik heb 
noch de middelen, noch de tijd. En het Amerika van 
Emily bestaat ook niet echt meer…

Je doet alles alleen, behalve de inkleuring van dit 
derde deel dan… een bewuste keuze?

In het begin wilde ik het tekenen dus bijna uitbe-
steden, maar ik ben heel blij dat ik het hele project in 
handen heb. Het duurt vaak een jaar of vijf voor mijn 
projecten helemaal zijn ontwikkeld, en tegen die tijd 
maken ze integraal deel van mij uit, ik ken ze vanbinnen 
en vanbuiten. Tijdens mijn carrière heb ik al vaak 
samengewerkt met scenaristen, en nu ik wat ouder 
word, wil ik alleen nog mijn eigen verhalen vertellen. 
Tenzij ze mij opbellen voor een geweldig verhaal dat ik 
nooit zelf had kunnen bedenken, natuurlijk! (lacht)

Mijn broer heeft me geholpen omdat we deel 2 en 
3 hetzelfde jaar wilden uitbrengen (helaas net in het 
jaar dat er een pandemie heerst). Maar ik ben heel blij 
dat mijn broer de inkleuring doet, hij doet dat geweldig. 
We kunnen zonder omwegen met elkaar praten, zonder 
ego, we kennen elkaar.

Hoelang werk je aan een album?
Voor het schrijven, de decoupage, het storyboard, 

de potlood- en de inkttekening van een deel van 
Het Venijn moet je toch een jaar rekenen. Ik werk op 
platen in Raisin-formaat (50x65cm) zoals Jean Giraud 
deed voor Blueberry. Dat zijn enorm grote pagina’s die 
krioelen van de details.

Het verhaal speelt zich af eind negentiende begin 
twintigste eeuw, waarom die periode?

Ik vond het interessant om die scharnierperiode te 
gebruiken. Het is een kantelpunt tussen de Old West, 
de wereld van de pioniers die zich in het hele land 
vestigden en de bergen afspeurden naar goud, de gras-
vlaktes bewerkten om er tarwe te telen, de indianen 
afslachtten, op bizons jaagden… en de wereld zoals 

we die vandaag kenen, met het ontstaan van groot-
steden, de eerste wolkenkrabbers, de industrialise-
ring, de opkomst van het kapitalisme…

Welke thema’s wilde je in Het Venijn bespreken?
Het Venijn is in de eerste plaats een avonturenreeks, 

maar ik wilde dat de albums ook onderliggende thema’s 
hadden die ook vandaag nog van belang zijn in onze 
samenleving: de plaats van de vrouw in de samenle-
ving, de feministische strijd, pedofilie in de katholieke 
kerk, de strijd tegen racisme en slavernij, arbeidersop-
standen en de opkomst van het anarchisme, over poli-
tieke macht en wat de machthebbers ermee doen, enz.

De covers verwijzen naar de vijf elementen: vuur, 
water, aarde, lucht… deel 5 gaat dus over metaal?

Het laatste deel van Het Venijn zal Volle zon heten. 
Volgens Aristoteles is dat het laatste element, de kwin-
tessens waaruit de sterren bestaan.

Een western schrijven is je kinderdroom, maar wat 
wil je nog graag doen?

Ik heb nog zo veel verhalen in mijn hoofd zitten. 
Maar de andere droom, als kind en jongvolwassene, is 
sciencefiction. Ik ben volop bezig met een project in die 
richting. Maar dat is nog niet voor binnenkort.

En ik heb ook nog een persoonlijker, volwassener 
project waaraan ik ga werken zodra ik de vijf delen van 
Het Venijn heb afgewerkt!

Dood het 
meisje! Dood 

haar! Ik geef 
dekking.

Maak je 
klaar om te 
sterven…

Waarom 
moet ik dit 
toch doen? 
Rhaaaaa…

Je bent niet 
onsterfelijk, 

satansgebroed! 
Je gaat eraan, 

ja of nee?!

Oooh…

Ik doe het wel, 
eerwaarde! Ik heb 

haar revolver.

Is de goddelijke 
gerechtigheid 

van kamp 
gewisseld?

Als… als die vervloekte 
roodhuid er niet was… 

om je te redden… 
was je al dood 

geweest.

Noem jij dat dan geen 
voorzienigheid, als goed 

christen? Je stelt 
me teleur.
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de grote pest
Als een ongekende pandemie het land teistert,  

is het gezond verstand het eerste dat bezwijkt…

22 oktober 2021
Hardcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,65
ISBN: 978-94-6394-324-6

DE GROTE PEST 1/2:
De vierde ruiter
Scenario: Cédric Simon en Éric Stalner
Tekeningen: Éric Stalner
Inkleuring: Claudia Palescandolo

H
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ENKorte inhoud

Baldus, een jonge Hospitaalbroeder, 
vaart op de Middellandse Zee, in de 
buurt van Rhodos, wanneer zijn schip 
een Byzantijnse galei op drift tegen-
komt. Aan boord van de galei treffen 
de Hospitaalbroeders alleen maar 
lijken aan, aangetast door een myste-
rieuze kwaal: de pest. Net wanneer ze 
op het punt staan om naar hun schip 
terug te keren, verschijnt er op de 
brug van de galei een ruiter die zijn 
wapenbroeders in de pan hakt. Baldus 
is, als bij wonder, de enige overle-
vende van de aanval. Wat volgt is een 
waanzinnige achtervolgingsrace door 
Italië, dat wordt geteisterd door dat 
onbekende kwaad. Tijdens zijn vlucht 
verzinkt Baldus steeds dieper in zijn 
eigen waanzin, en maakt hij kennis 
met de waanzin van de mens.

Het duo Cédric Simon en Éric Stalner (Goud onder de 
sneeuw, Vito) reist in De grote pest terug naar een zwarte 
periode in de Europese geschiedenis: een pandemie teistert 
het Europese vasteland. De mysterieuze ziekte wordt over-
gedragen door ratten. Is het einde der tijden aangebroken? 
Gelovigen zien er een straf van God in, een straf voor hun 
zonden… Zo wordt De grote pest een schitterend fresco van 
een beproevende periode, een kostbaar document dat de 
waanzin tastbaar maakt. Want hoe reageert de mens als hij 
de grond onder zich voelt wegzinken?  

2726

En kijk 
‘ns wat je 
ontdekt! En ’t is nog 

geen scheepje 
van niks. ’t 

Lijkt…

?!

Nee 
maar!

Hou vol, 
m’n jongen!

Ik kom 
eraan!

Alles komt 
goed, je bent 

veilig.  Ik heb je. 
Ik heb je.

te verschijnen

#2 #1 okt ‘21



Relieken
Slotdeel van dit historisch tweeluik 
vol strijd en geschiedenis

20 augustus 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-295-9

Relieken 2/2:
Het eeuwige leven
Scenario: Koldo Azpitarte
Tekeningen & inkleuring: Angel Unzueta

H
isto
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Malefosse 4/24:
Roetkop
Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François Dermaut

H
isto
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h
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n
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u

r

17 september 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-205-8

Malefosse
De legendarische reeks Malefosse, 
opnieuw geletterd en vertaald

Korte inhoud
Elf avonturiers om het christelijke geloof te redden… De gezanten van 
koning Lodewijk de Heilige krijgen de opdracht om de heilige relieken 
van het christendom te verzamelen. Willem van Uzès en zijn zootje 
ongeregeld zijn op zoek naar het graf van Lazarus, maar ze krijgen te 
maken met een dubbele dreiging: de aanvallen van Assassijnen, die 
het op Willems dochter hebben gemunt, en de verrader in hun midden! 
Door haar schoonheid en haar strategische belang in de ogen van 
hun vijanden wordt Marie een doelwit. Daarom besluit Willem haar te 
vertellen over haar afkomst en haar mee te nemen naar Jaffa, waar het 
gevaar om elke hoek loert…

Relieken is een 
historische reeks 
met schitterende teke-
ningen van Ángel Unzueta, 
die in New York voor Marvel 
en DC Comics werkt (Wolverine, 
Star Wars,…). Een tweeluik voor 
liefhebbers van Tempelridder en 
voor al wie is geïnteresseerd in 
de kruisvaarten.

Het Parijs van eind 16e eeuw wordt door François Dermaut 
op onnavolgbare wijze tot leven gebracht. De gelaatsuitdruk-
kingen van zijn personages zijn ontzettend expressief. Het 
zijn stuk voor stuk karakterkoppen. Dit vierde deel is het 
slotdeel van het eerste hoofdstuk, waarin de kiem wordt 
gelegd voor de verdere avonturen van Gunther en Pritz, 
buiten de muren van Parijs.

De eerste zeven delen van Les chemins de Malefosse zijn 
lang geleden in het Nederlands verschenen, maar in het 
Frans zijn er niet minder dan 24 delen van. Onze Malefosse 
herneemt de volledige reeks, vanaf deel 1, met een herziene 
vertaling en lettering, om zo alle 24 delen eindelijk in één 
langlopende reeks in het Nederlands uit te geven. Omdat 
de prachtige middeleeuwse setting het verdient gelezen en 
bewonderd te worden door een Nederlandstalig publiek. In 
het Frans liep de reeks van 1983 tot 2016, drie decennia 
Malefosse! Daar nemen wij onze hoed voor af!

Korte inhoud
September 1589, de huurlingen Gunther 
en Pritz zijn in Parijs. De mysterieuze 
opdracht die hun door Hendrik IV is 
toevertrouwd, wekt de belangstelling 
van talrijke straatschuimers die hen in 
de stad zijn gevolgd. Al van bij het begin 
wordt duidelijk wat het ‘voorwerp’ is van 
hun begeerte en het duurt niet lang voor 
de situatie uit de hand loopt en het net 
zich rond onze helden lijkt te sluiten. De 
geheimzinnige Aartsengel en zijn jonge, 
toegewijde vriend Roetkop manipuleren 
iedereen als marionetten, en geen mari-
onetten zonder theater. Heel Parijs is 
hun toneel, en stenen decors omgeven, 
omsluiten, verpletteren of redden de 
begerige acteurs, die wel waanzinnig 
lijken.

2928

Heer, ik breng u nieuws 
uit het Rijk der Franken.

Hoe durf je 
mijn onder-
houd met 
generaal 
Baibars 
onder-
breken?

De opdracht 
is mislukt…

Ik vraag jullie 
een jong meisje 

te doden…

Het was een 
geheime missie! 

Jouw geklungel 
brengt mijn 

alliantie met jou 
en de rest van 
de Ismaëlieten 

in gevaar!

Het meisje en haar gevolg 
zijn aangekomen in Genua. 
Mijn Assassijnen volgen 
haar spoor en zullen 

hun opdracht vervullen. 
Ik geef u mijn woord!

…een begijn, die, behalve 
haar miserabele kruisje, 

geen verweer heeft 
en dat mislukt? Wat heb ik 

daaraan?!

Damascus

- 3 -

#1 maa ‘13

reeds verschenen

#2 aug ‘21

slot van 

de reeks

verloren moeite!
vermoedelijk weet 

gunther momenteel 
zelf niet meer dan 

een deel van de missie! 
we mogen hem niet 

loslaten!!!

enkele “delicatessen” 
hadden kunnen volstaan 

om hun geheim te 
ontfutselen!

... mijn trouwe 
smalzwaard, vergeet 

twee dingen niet: 
gunther heeft de 

koning gered!!! een 
koning met een grote 
behoefte aan geld om 

zijn leger herop 
te bouwen!

vast en zeker een 
grote zaak die ons 

niet mag ontsnappen! 
gunther is de eerste 

schakel van die 
koninklijke missie...

wat hebben ze 
te zoeken in deze 

uitgehongerde, 
vijandige stad?

kindje... Ik hou 
van je. ga nu!

Ik doe alles 
voor jou, 
want jij 

haalde me uit 
het slop!

roetkop, wees een 
lieverd en volg hen in 

hun lompe stappen!

die duitsers heb
ben de finesse 
van een beer!

niets aan te doen!!! we moe 
ten hen in het oog houden.

oculos 
habent 
et non 
vident.*

zoals jullie willen! Maar ik 
weet maar al te goed dat 

jullie terugkomen, “so oder 
so”*, zoals jullie zeggen!

op weg, 
heer 

pritz!houd je praatjes 
voor jezelf! we 

smeren ’m meteen. 
hou je knecht maar 
bij je, aartsengel! 

wij hebben voldoende 
ogen en oren om in 

ons eentje ons geluk 
te beproeven!...

hahaha... heer 
gunther, je tijd 

is kostbaar... 
om onze kansen 

nagenoeg 
gelijk te 

stellen in deze 
spionagezaak, 
stuur ik graag 
roetkop met je 
mee om je door 

het kronkelende 
parijs te 

loodsen! je 
mysterieuze 

missie kan niet 
wachten!!!

deze keer zal je 
niet verliezen, 

pernette! 
maltevert houdt 

elke stap van 
de aartsengel 
in de gaten... 

ga in zijn buurt 
spioneren en 

breng verslag 
uit over wat men 
van plan is in de 

“vallei van de 
ellende”. zo zijn 
jullie met twee 

om voor mij 
te werken!!! 
kom, schatje, 

schiet op!

* duits voor “op de een of andere manier”. * ze hebben ogen, maar zien niets.
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een leven
Oorlog, literatuur, liefde, drama… wat Een leven!

22 oktober 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-323-9

Een leven:
A Spanish Circus
Scenario: Christian Perressin naar Winston Smith
Tekeningen: Guillaume Martinez
Inkleuring: Isabelle Merlet en Jean-Jacques Rouger

AVO
N

TU
U

R / LITERA
IRKorte inhoud

Dover Winston Smith, Engels schrijver 
en journalist, wordt geboren in Dover 
in 1903. Hij komt om bij een ongeval 
in Frankrijk in 1984. Na zijn studies 
op Eton College vertrekt hij naar 
China waar de storm van de revolutie 
raast. Hij wordt een wapenbroeder 
van George Orwell aan het front 
van Aragon in Spanje, MI-6-agent 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het leven en het werk van Smith is 
doordrongen van de grote omwente-
lingen van de eerste helft van de XXste 

eeuw. In het begin van de jaren 50 
verblijft hij in zuidelijk Afrika voor hij 
verhuist naar Californië, waar hij een 
Hollywoodscenarist wordt. Hij trekt 
zich begin jaren 70 terug in de Franse 
Alpen. Daar verdwijnt hij in juni 1984, 
bij een wandeling. Smith laat een 
onafgewerkte autobiografie na waarin 
hij zich volledig blootgeeft. (Une Vie, 
Gallimard, 1985).
Christian Perrissin ontdekt die auto-
biografie bij een boekhandelaar, en 
raakt betoverd vanaf de eerste lezing.

Een Leven is de bewerking van 
de autobiografie van Dover 
W. Smith. Ze vertelt over het 
wonderlijke leven van Smith, 
maar het had evengoed dat 
van Hemingway, Graham Green 
of Kessel kunnen zijn… Een 
wonderbare generatie van 
schrijvers die zo intens mogelijk 
leefden, in alle uithoeken van 
de wereld, om nadien hun lezers 
verhalen te schenken die door 
niemand anders geschreven 
hadden kunnen worden. Een 
buitengewoon leven dat, dankzij 
Christian Perrissin en Guillaume 
Martinez, een schilderij wordt 
van alle verwachtingen van een 
tijdperk, geschilderd doorheen 
deze zesdelige stripreeks!

3130

Ik was met voorsprong de oudste en de 
zwaarste, en die smeerlap maakte het 
me niet gemakkelijk.

Maar ik hield vol en ik geloof zelfs dat ik er 
wat plezier in schepte. Ik herkende de Blair 
van de Signal section weer, heel onze jeugd 
speelde zich in mijn hoofd af…

…en voor het eerst in vele jaren was ik 
blij dat ik leefde.

Na een tweetal weken vertrokken we naar 
het front in Aragón.

Met een man of dertig verdedigden we een 
loopgraaf tegen een passieve vijand.

En maar goed ook, want we 
beschikten over weinig 
middelen om ons te verzetten, 
op ons enthousiasme en een 
dozijn kogels per persoon na.
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HET VADERLAND VAN DE 
GEBROEDERS WERNER

Twee broers, twee teams, oog in oog  
voor een historische wedstrijd  

tussen twee ideologieën.

22 oktober 2021
Hardcover, 152 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,65
ISBN: 978-94-6394-325-3

HET VADERLAND VAN DE GEBROEDERS 
WERNER
One-shot
Scenario: Philippe Collin en Sébastien Goethals
Tekeningen: Sébastien Goethals
Inkleuring: Sébastien Goethals en Horne Perreard
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Korte inhoud
Mei 1945. Tussen het smeulende puin 
in Berlijn kijken Konrad en Andreas 
Werner, twee joodse weeskinderen, 
doodsbang toe hoe de Sovjets zege-
vierend de stad binnenrijden.
Juni 1956. Om te ontsnappen aan een 
heropvoedingskamp gaan de twee 
broers bij de Stasi. Ze worden ‘hoeders 
van de wereldrevolutie’.
Juni 1974. De BRD en de DDR nemen 
het tegen elkaar op tijdens de 10e 
wereldbeker voetbal, die in West-
Duitsland wordt betwist.
De Koude Oorlog wordt ‘uitgevochten’ 
in een voetbalwedstrijd. Erich 
Honecker, leider van de DDR, besluit 
de beste agenten van de Stasi in te 
schakelen om het team van de DDR de 
overwinning te bezorgen en de supe-
rioriteit van het socialistische regime 
tegenover het kapitalisme te bewijzen 
aan de hele wereld. De gebroeders 
Werner worden opgetrommeld…

DE REIS VAN MARCEL GROB (van dezelfde auteurs)
11 oktober 2009. Marcel Grob, 83 jaar oud, wordt ondervraagd door een rechter. Hij moet verant-
woording afleggen voor het geweld dat hij tijdens de oorlog zou hebben gepleegd, toen hij bij de 
Waffen-SS zat. Hij ontkent stellig, maar de bewijzen wijzen in de andere richting… en de oude man 
graaft in zijn zware verleden, op zoek naar antwoorden.
Op 27 juni 1944 worden Marcel en zijn beste vriend Antoine door de Duitsers gerekruteerd. Ze 
willen het niet, maar ze weten wat deserteurs en hun families te wachten staat. In het begin zijn 
ze gewoon artilleristen, maar al snel moeten Marcel en Antoine bij de Waffen-SS. In die eenheid, 
de elite van het Duitse leger en de gewapende arm van de nazi’s, moeten de twee jongeren 
deelnemen aan verschrikkelijke acties gericht op burgers…
Philippe Collin en Sébastien Goethals gaan, aan de hand van het waargebeurde verhaal van Marcel 
Grob, op zoek naar het antwoord op een belangrijke vraag: hoever reikt schuld? Hoe vrij ben je in 
het maken van keuzes, als er een geweer op je wordt gericht? Met uitgebreid historisch dossier 
van Christian Ingrao, specialist in de geschiedenis van het nazisme.

Aan de hand van de lotgevallen 
van de gebroeders Werner 
schetsen Philippe Collin en 
Sébastien Goethals een fresco 
van de dertig naoorlogse jaren 
in Duitsland. Het vaderland van 
de gebroeders Werner is geïn-
spireerd op waargebeurde feiten 
en vertelt over een vergeten 
en toch zo recent tijdperk, over 
een Europa verscheurd door 
ideologieën. Zo slagen Collin 
en Goethals er na De reis van 
Marcel Grob weer in een verhaal 
te brengen met bijzondere 
personages die symbool staan 
voor een duistere periode uit de 
recente Europese geschiedenis. 
Met uitgebreid historisch dossier 
over West- en Oost-Duitsland, en 
voetbal.

3332

Ben 
jij dat, 

Andreas?

Hé! Kijk! 
Stalin is 

dood!

Misschien lukt het hen 
nu om Duitsland één 

te maken?

10 11
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Shaolin
Gloednieuwe trilogie over de avonturen van een jonge 
shaolinmonnik, van de bedenker van Samoerai

22 oktober 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-328-4

SHAOLIN 1/3:
Het kind van het lot
Scenario: Jean-François di Giorgio
Tekeningen: Looky
Inkleuring: Oliver May

Sa
m

o
era

i
Korte inhoud
Witte Wolk is geen shaolinleerling 
zoals de anderen. Hij werd als baby 
gevonden op de rug van een rond-
dolende jak, midden in de bergen. 
Meester Huo gaf hem onderdak, 
voedde hem op en trainde hem in 
een afgelegen klooster in de jungle. 
Wanneer een kostbaar voorwerp, 
waarop een duistere vloek rust, 
gestolen wordt, draagt Meester Huo 
Witte Wolk op om het terug te vinden. 
Witte Wolk trekt op avontuur buiten 
de muren van het klooster van de 
Drie Koninkrijken, nog niet besef-
fend dat hij is voorbestemd om de 
allerdapperste krijger van allemaal te 
worden...

Zeggen dat Jean-François di 
Giorgio thuis is in de wereld van 
de samoerai, is een understate-
ment. Met Samoerai, Samoerai 
Legenden, Samoerai Origine en 
Senseï heeft hij al talloze stri-
pliefhebbers laten kennismaken 
met het samoerai-universum. 
In deze nieuwe trilogie volgt hij 
het wedervaren van Witte Wolk, 
een shaolinleerling, die zwaar 
op de proef zal worden gesteld. 
De spetterende tekeningen – ja, 
alleen al door die tekeningen 
wil je prompt op retraite in een 
shaolinklooster– zijn van Looky 
(Les Misérables). Dat de reeks 
maar drie delen zal tellen, is 
misschien jammer, wij kijken 
alvast uit naar het vervolg, en 
op de volgende pagina ontdek je 
nog meer samoerailekkers van di 
Gorgio!

3534

men zegt dat wanneer 
het moment gekomen 

is, hij je aan de 
proef onderwerpt!

Ik hou er niet 
van wanneer hij 
me gadeslaat!

onze gids voor alles! 
bleek, statisch, zoals 

een doodsmasker... niets 
ontsnapt aan zijn blik!... 

... meester 
yuanjia!

maar de belang-
rijkste man van het 

klooster is...

... en dat zeg ik niet 
omdat hij mijn vriend is!

de beste persoon 
die ik ken...

Nieuwe 

reeks

#1 okt ‘21



Samoerai
Voor een samoerai is er maar een weg: die van het zwaard!

22 oktober 2021
Softcover, 52 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-329-1

Samoerai 14:
De schouder van de meester
Scenario: Jean-François Di Giorgio
Tekeningen: Christina Mormile
Inkleuring: Lorenzo Pieri

Sa
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i
Korte inhoud
Prefectuur Yume. Op zijn zoektocht 
naar zijn verloofde, Sayuri, komt 
Takeo een oude man te hulp die wordt 
aangevallen door onbekenden. Uit 
dankbaarheid nodigt de oude man 
hem uit in zijn dorp. Wat in het begin 
nog een korte, ontspannende tussen-
stop lijkt, draait al snel uit op een 
nachtmerrie. Takeo ontdekt dat er een 
vreemde dreiging hangt boven dat 
schijnbaar vredevolle dorpje… Maar 
een samoerai laat zich niet zomaar 
bang maken.

Jean-François di Giorgio verovert 
en betovert al veertien delen 
lang een heleboel lezers met zijn 
Samoerai. Met hun ridderlijke 
erecode, hun sierlijke gevechts- 
technieken en hun flitsende 
zwaarden blijven samoerai tot 
de verbeelding spreken. De teke-
ningen zijn van Cristina Mormile, 
die haar tekenpen even vaardig 
hanteert als Takeo zijn wapen. 
Een lust voor het oog!

3736

goed? opa is 
altijd in voor 
een grapje...

we slaan hier ons kamp 
op, vrienden! het 

is hier goed!

perfect!

yumé-streek in 
het land kai.*

* het huidige departement yamanashi.
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Aspis
Voor paranormale mysteriën groot of klein, moet je bij Aspis zijn!

20 augustus 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-333-8

Aspis 7/8:
Het mysterie van de kromme mummie
Scenario: Thierry Gloris
Tekeningen: Emmanuel Despujol
Inkleuring: Cyril Saint-Blancat
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Korte inhoud
Het agentschap Aspis boekt schitte-
rende resultaten dankzij de scherp-
zinnigheid van zijn twee oprichters, 
Hugo en Flora. Hun groeiende faam 
reikt tot ver buiten het Parijse milieu 
en bereikt zelfs de chagrijnige tante 
Helena, die een bovennatuurlijk 
probleem heeft. Het personeel van 
haar herenhuis in Bordeaux wordt 
geterroriseerd door geesten, die er 
hun intrek hebben genomen.
De oude waarzegster voelt zich 
meer bedreigd door het protest van 
haar personeel dan door de duistere 
schimmen, al moet ze toegeven dat 
de manifestaties steeds agressiever 
en gewelddadiger worden. Waarom 
hebben ze het zo gemunt op die norse 
oude vrouw?

Thierry Gloris (bloedkonin-
ginnen) en Emmanuel Despujol 
verkennen de grenzen van 
het onwaarschijnlijke in deze 
knotsgekke detectivereeks. Elk 
nieuw deel heeft tal van nieuwe 
verrassingen in petto, met als 
klap op de vuurpijl een mummie 
die Flora wel heel erg bekend 
voorkomt… 
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Bordeaux.

Jeaniiiine!

Jeanine! Help me 
naar beneden!

Maar...

Het spookt hier! Alweer! Ik heb er schoon 
genoeg van! Ik 
ga ervandoor!

Vaarwel!

De jeugd van tegenwoordig! 
Geen geduld, geen karakter... Wat een tijden!
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De Baron
De alom bekende verhalen van de baron von Münchhausen  
in een weergaloos, kleurrijk jasje

20 augustus 2021
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-296-6

De Baron
One-shot
Scenario, tekeningen & inkleuring: Jean-Luc Masbou
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Korte inhoud
In de herfst van zijn leven krijgt de 
Baron von Münchhausen te horen 
dat er een boek is verschenen over 
zijn avonturen. Een boek dat hem 
populariteit oplevert, en een zekere 
naamsbekendheid over de grenzen 
heen, jazeker, maar… het confronteert 
hem ook met zijn eigen sterfelijkheid. 
Bovendien is de Baron een rasverteller 
en niet zomaar een held van papier. 
Daarom besluit hij voor een laatste 
keer de puntjes op de ü te zetten, en 
niemand doet dat zo bevlogen als de 
Baron von Münchhausen!

Jean-Luc Masbou levert met De 
Baron een kleurrijk meesterwerk 
af. Zijn tekeningen en kleur-
voering passen perfect bij de 
waanzinnige uitspattingen van 
de Baron zelf. Een lust voor het 
oog en het oor, een fantastisch 
verhaal in alle betekenissen 
van het woord, plezier van 
hier tot aan de maan en terug! 
Superlatieven schieten tekort, 
maar we laten met plezier het 
woord aan Jean-Luc Masbou en 
zijn De Baron von Münchhausen, 
voor hun wervelende verhaal…

4140

#1 aug ‘21

Bodenwerder, meimaand 1787.

’n 
Marskramer!

Ho, ho, 
ho! Niet 

aankomen!
Heeft u 
tabak?

Ja, 
meneer! Uit 

Vlaanderen, de 
beste!

Vaatwerk! Linnengoed! 
Gereedschap! Fraaie 
stoffen! Pijpen! Al 

wat u maar wilt!

Naaigaren? Hierzo! 
En de naalden er 

meteen bij.

’n 
Boekenliefhebber? 
Geweldig! Ik hou zo 

van lezen en, ik kan ’t u 
wel zeggen, ze lopen niet 

zo dik, de lezers…

Hier! Voor u, mevrouw! 
Voor ’n knappe jurk, een 

mooi tafelkleed of ’n 
vest voor meneer!

Heeft u 
boeken?

- 8 - - 9 -
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De Reuzen 
2/6:
Siegfried
Scenario: Lylian
Tekeningen: James Christ
Inkleuring: Facio

20 augustus 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-301-7
20 augustus 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-302-4

Kittens tegen... 2:
Kittens tegen eenhoorns
Scenario: Davy Mourier
Tekeningen: Stan Silas
Inkleuring: Valérie Sierro

20 augustus 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-303-1

Dagboek van 
een Krijger 2:
Tocht door de nether
Scenario: Pirate Sourcil
Tekeningen: Jez
Inkleuring: Odone

20 augustus 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-278-2

Reuzen is een ecologische parabel, een avontu-
renverhaal vol actie en emotie. Het lot van onze 
planeet ligt in de handen van kinderen die een 
heel speciale, telepathische band hebben met 
een aantal buitengewone Reuzen – symbolen 
voor de natuurkrachten. Lylian neemt je mee op 
een heerlijke reis in deze zesdelige reeks! 

Stan Silas en Davy 
Mourier kennen wat van 
geheimzinnige wezens 
met superkrachten, denk 
maar aan Super Kaka. 
Met Kittens tegen (eerst 
Dino’s, nu Eenhoorns) 
schakelen ze nog een 
versnelling hoger. De 
spitsvondigheden volgen 
elkaar in snel tempo op 
en dit nieuwe deel werpt 
een heel nieuw licht op 
aliens, en op eenhoorns! 
Hi-la-risch!

Dagboek van een krijger is 
een van de toppers in onze 
Diedeldus-collectie. Minus 
en Blurp vormen een onwaar-
schijnlijk duo, maar hun vriend-
schap werkt aanstekelijk en 
zodra je Dagboek van een krijger 
gelezen hebt, kan je – net als 
zij – de hele wereld aan, en 
dat is het gevoel waar we met 
‘Grandioos geklieder’ voor gaan. 
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De Reuzen
Een reuzeleuke avonturenreeks voor jong, en oud!
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Kittens 
tegen...
Een fantastisch grappige 
reeks over een meisje en 
haar unieke karatekittens

Dagboek van 
een krijger

Een onofficieel Minecraft-avontuur over 
vriendschap en het najagen van (verre) dromen
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een collectie waar de fun van afspat.

Je vindt al deze strips ook terug in 
onze folder                                       , 
met een hyperprofessionele 
inleiding door Diedel himself!



Enola Holmes 3/6:
Het mysterie van het bizarre boeket
Scenario, tekeningen & inkleuring: Serena Blasco
Naar de boeken van: Nancy Springer

20 augustus 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-299-7

20 augustus 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-300-0

FRNK 6:
Dinosaurussen
Scenario: Olivier Bocquet
Tekeningen: Brice Cossu
Inkleuring: Yoann Guillo

17 september 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-317-8

Hexeleintje 2:
Het meisje dat van animonsters hield
Scenario: Sylvia Douyé
Tekeningen: Paola Antista
Inkleuring: Lowenael

17 september 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-315-4

17 september 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-316-1

Ja hoor, het speur-
neuzen zit in de familie! 
Enola Holmes trekt op 
onderzoek uit, zonder 
de hulp van haar grote 
broer… De verstripping 
van de romanreeks van 
Nancy Springer is fris, 
grappig en grandioos 
en dat allemaal dankzij 
Serena Blasco, scena-
riste en tekenares van 
de geweldige avonturen 
van Enola Holmes.

Korte inhoud
Het verhaal begint in de jaren 70… Door het toeval 
(en een bende ongelikte beren) lopen Anoukis en 
Francisco elkaar tegen het lijf. Francisco is een 
speleoloog en neemt haar mee op een ontdekkings-
tocht. Ze stoten samen op de smartphone van Frank, 
en zijn wanhopige boodschap… Op (euh) hetzelfde 
moment… in de prehistorie hebben Kenza en Frank 
twee enorme dinosauruseieren ontdekt. Genoeg 
voedsel voor de hele stam voor een paar weken! Maar 
dan komen de eieren plots uit… Toch is de razende 
mamadino niet de grootste bedreiging voor Frank en 
Kenza. Een haatdragende, eenarmige kannibaal zit 
hen onvermoeibaar achterna. Een te duchten kerel, 
ook al ziet hij er niet gevaarlijk uit…

FRNK is een geweldige reeks over een jongen die in de prehistorie is beland. 
Hij moet wennen aan het leven daar, en tegelijk proberen terug te keren naar 
het heden… of dat is toch de bedoeling! Olivier Bocquet weet humor en avon-
tuur heerlijk te combineren in deze jeugdreeks. De tekeningen van Brice Cossu 
zijn fraai en sfeervol, of FRNK nu omringd is door kannibalen of door dinosau-
russen… suspense verzekerd!

Hexeleintje is een geweldige avon-
turenstrip over een jonge heks – 
Hexeleintje – die alle geheimen van 
de toverwereld wil ontdekken. Zelfs is 
ze helemaal in de ban van fabeldieren. 
Het scenario is van Sylvia Douyé, de 
betoverende tekeningen van Paolo 
Antista. Een aanrader voor leerling- 
tovenaars en aspirant-heksen!
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Enola Holmes
Trek mee op onderzoek met het jonge zusje van Sherlock

FRNK
FRNK is in één woord FNTSTSCH!
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Hexeleintje
Tweede deel in deze betoverende reeks voor 
leerling-tovenaars en hobbyheksen



22 oktober 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-326-0

Reinaert van Morlange:
Scenario: Maxe L’Hermenier
Tekeningen: Mathieu Moreau & Carmelo Zagaria
Inkleuring: Chiara Di Francia
Naar de roman van: Alain Surget

Korte inhoud
Geweld, vernedering… er is niets 
wat de graaf van Morlange uit 
de weg gaat. Hij gedraagt zich 
wreed tegenover zijn volk en zijn 
familie. Zijn geliefde, Mathilde, 
mag het kasteel niet verlaten en 
hij is verschrikkelijk jaloers op 
zijn buurman, die een oogje heeft 
op zijn Mathilde. Op een dag 
ontmoet hij een oude kluizenaar, 
die hem voorspelt dat hij bij volle 
maan telkens in een jonge vos 
zal veranderen als hij zijn gedrag 
niet aanpast… tot hij berouw 
toont! En zo geschiedt. Reinaert 
van Morlange is een goede jager, 
maar als Vos moet hij nog heel 
wat leren over de gevaren van 
het woud. Zo graaft hij telkens 
wat dieper in zijn eigen hart…

Reinaert van Morlange is een 
ontroerende fabel, volkomen 
in de aloude traditie van La 
Fontaine, dankzij het vloeiende 
scenario van Maxe L’Hermenier 
(Les Misérables). De tekeningen 
van Mathieu Moreau en Carmelo 
Zagaria passen het verhaal als 
gegoten, meesterlijk hoe de vos 
en Reinaert elkaar aanvullen 
en in elkaar overlopen! Een 
aanrader!

4746

Heb geen vRees... 
Ik geef niets om het vangen van 

hazen, eekHoorns of muIzen! 
morgen kRijg ik een veel beter 

maal voorgeschotelD.

grrr...
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 okt ‘21

Reinaert  
van Morlange
Het sprookjesachtige verhaal van de 
boze graaf, en zijn gepaste straf
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Een duik in de wereld van de Samoerai met 
Shaolin en Samoerai, 

twee topreeksen van Jean-François di Giorgio


