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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?

• Derde deel in deze schit-
terende westernreeks van 
Laurent Astier (Tussen Vier 
Muren)

• Telkens weet Laurent 
Astier te verrassen met de 
intrige rond zijn hoofdper-
sonage, Emily

• Verhaal en tekeningen 
vormen in Het Venijn een 
prachtig, sfeervol geheel

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in september.

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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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

W
es

te
rn

/A
vo

n
tu

u
r

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 je 
mee naar Nieuw-Spanje, 
met knappe tekeningen 
van Iván Gil

• Een kennismaking met een 
uniek stukje geschiedenis 
van de Nieuwe Wereld over 
de ‘dragones de cuera’, 
legendarische ruiters die 
de grens van Nieuw-Spanje 
bewaakten

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in september.

#1 sept ‘21

te verschijnen

#2 

Nieuwe 

reeks



De wijsheid 
van Mythes

Nieuw deel in deze reeks over de Griekse mythes 
– met uitgebreid achtergronddossier

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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Korte inhoud
Meet je niet met de goden… Tantalos, 
koning van Phrygië, is een uitzonder-
lijk 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 gren-
zeloze hoogmoed waar Zeus hem voor 
zal straffen… Ook Ixion, vadermoor-
denaar, 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 Griekse mythes maken 
deel uit van ons collectief 
bewustzijn, maar wat zit er 
achter die hybris, die hoog-
moed van Tantalos? En wat 
is een ‘tantaluskwelling’ 
precies?

• ‘De wijsheid van mythes’ 
staat garant voor leerrijke 
verhalen, knappe teke-
ningen en ontspannende 
lectuur

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in september.

#3.2 juni ‘20

#1 feb ‘20

#5 sept ‘21

#2.2 mei ‘20

reeds verschenen

#4 apr ‘21

#2.1 feb ‘20 #3.1 maa ‘20



Babylone
Babylone, pure suspense, tussen Largo Winch en Tango

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 Galandon
Tekeningen: Philippe Nicloux
Inkleuring: Bechu

Ac
tie/Th
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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.

• Gloednieuwe actiethriller 
van de betreurde Frank 
Giroud en Laurent 
Galandon, met tekeningen 
van Philippe Nicloux

• Het hoofdpersonage, Max 
Ferlane, is niet alleen een 
koelbloedige killer, hij 
heeft ook een menselijke 
kant… want al dat moorden 
laat zijn sporen na.

• Babylone, pure suspense, 
tussen Largo Winch en 
Tango

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in september.

#1 sept ‘21

Maar waarom 
vertraagt u?!
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Androïden
Spetterend vervolg van het tweede seizoen 
van deze sciencefictionthriller

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

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

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 wereld-
leiders 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 gehei-
magent die op de valreep in het hotel 
is geïnfiltreerd.

• Heerlijke sciencefiction uit 
de koker van Jean-Luc Istin 
(Elfen)

• Scenario van Jean-Charles 
Gaudin met strakke 
tekeningen van Federico 
Dallocchio

• Androïden zal in totaal 
twaalf delen tellen

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in september.

De naam van 
onze aanvallers 
kennen wij niet.

Wij weten noch waar 
zij vandaan komen…

Maar vermits zij voor het eerst een 
planeet aanvallen aan de rand van 

het Colonyversum dat vroeger deel 
uitmaakte van het Ottomaanse Ruimterijk 

noemen wij hen de Insankatilers*.

Noch wat 
zij van ons 
willen…

Wat wij wel weten 
is dat er geen 

overlevenden zijn.

Noch hoe zij dat doen om plots 
uit het niets op te dagen, waar 
en wanneer zij maar willen…

Geen 
één.

*samentrekking van het Italiaanse insana (krankzinnig) en het Turkse katiler (moordenaar)
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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
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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.

• Een homerisch ruimte-epos 
gebaseerd op het cultwerk 
van Jack Vance

• Adaptatie door JD Morvan 
met tekeningen van Paolo 
Traisci, een jong Italiaans 
talent

• Met Duivelsprinsen en de 
bundeling van Tschai komt 
de wereld van Jack Vance 
helemaal tot leven

• Het tweede deel volgt al 
snel – twee delen voorzien 
per boek van Vance (dus 10 
in totaal)

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in november.

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.
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eternum
Bec, de onbetwiste grootmeester van de sciencefiction

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

eternum 2/3:
De bouwers
Scenario: Christophe Bec
Tekeningen & inkleuring: Jaouen Salaün
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• Bec, de onbetwiste 
grootmeester van de 
sciencefiction

• Tweede deel in deze 
mysterieuze sciencefiction-
reeks van Christophe Bec, 
met tekeningen van Jaouen

• Eternum is een vernuftig 
opgebouwd verhaal dat 
met Eva terugkeert naar 
het mysterie van het 
ontstaan van de mensheid.

Korte inhoud
De sarcofaag met subject ‘Eva’, de 
geheimzinnige, mensachtige alien, 
is naar de aarde overgebracht. Op 
hetzelfde moment stevenen vier 
kosmische stralen onweerstaanbaar 
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… 

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

#1 feb ‘19 #2 okt ‘21



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
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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.

• Als een ongekende 
pandemie het land teistert, 
is het gezond verstand het 
eerste dat bezwijkt…

• Scenario van Cédric Simon 
en Éric Stalner (Goud onder 
de sneeuw, Vito) met 
tekeningen van Éric Stalner

• De Grote Pest reist terug in 
de Europese geschiedenis, 
naar de tijd waarin ratten 
een mysterieuze ziekte 
verspreiden… een straf van 
God? 

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

Nieuwe 

reeks

#2 #1 okt ‘21



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

H
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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 hogepriester werd gewijd?…

• Zeg niet Julia tegen 
Iulia. Een kennismaking 
met De drie Iuliae, drie 
bloedkoninginnen!

• Een nieuw deel in deze 
collectie over sterke, 
ambitieuze en machtige 
vrouwen in de geschiedenis

• Ook in de Klassieke 
Oudheid had je machtige 
vrouwen, die achter én 
voor de schermen aan de 
touwtjes trokken

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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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 4/6:
A Spanish Circus
Scenario: Christian Perrissin naar Winston Smith
Tekeningen: Guillaume Martinez
Inkleuring: Isabelle Merlet en Jean-Jacques Rouger

H
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Korte inhoud
Anna duikt dieper en dieper in de 
teruggevonden biografie van Dover 
Winston Smith, Engels schrijver en 
journalist. In A Spanish Circus vindt 
hij ‘de liefde’ en wordt hij een wapen-
broeder van George Orwell aan het 
front van Aragon in Spanje. Het leven 
en het werk van Smith is doordrongen 
van de grote omwentelingen van de 
eerste helft van de XXste eeuw. Anna 
krijgt steeds meer het gevoel dat die 
Dover Winston Smith geen onbekende 
voor haar is…

• Een Leven is de bewerking 
van de (fictieve) autobio-
grafie van Dover W. Smith 
– een blik in het leven van 
een succesvol auteur in de 
twintigste eeuw

• Het scenario van Christian 
Perrissin harmonieert 
perfect met de sobere 
tekeningen van Guillaume 
Martinez en neemt je mee 
naar alle uithoeken van 
Europa en de wereld 

• Vierde deel in deze reeks, 
voorzien in zes delen

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…

• Philippe Collin en Sébastien 
Goethals (De reis van 
Marcel Grob) schetsen een 
fresco van de dertig naoor-
logse jaren in Duitsland, 
verscheurd tussen Oost en 
West, tussen kapitalisme 
en communisme

• Centraal staan de gebroe-
ders Werner, twee Duitse, 
joodse wezen, twee 
bijzondere personages 
die symbool staan voor 
een duistere periode 
uit de recente Europese 
geschiedenis

• Met uitgebreid dossier over 
Oost- en West-Duitsland, 
en voetbal

Ben 
jij dat, 

Andreas?

Hé! Kijk! 
Stalin is 

dood!

Misschien lukt het hen 
nu om Duitsland één 

te maken?

10 11

 okt ‘21  okt ‘19
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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
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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...

• Gloednieuwe trilogie over 
de avonturen van een 
jonge shaolinmonnik, van 
Jean-François di Giorgio, de 
bedenker van Samoerai

• De spetterende tekeningen 
– ja, alleen al door die 
tekeningen wil je prompt 
op retraite in een shaolin-
klooster– zijn van Looky 
(Les Misérables).

• Een sfeervol verhaal rond 
een jonge shaolinmonnik

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: Cristina Mormile
Inkleuring: Lorenzo Pieri
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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 
afschrikken.

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

• Topreeks van Jean-François 
di Giorgio – intussen een 
heuse klassieker met tal 
van spin-offs

• De tekeningen zijn van 
Cristina Mormile, die haar 
tekenpen even vaardig 
hanteert als Takeo zijn 
wapen. Een lust voor het 
oog!

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.

reeds verschenen

#14 juli ‘21#11 juni ‘18

#7 feb ‘13 #9 okt ‘15

#13 nov ‘20#12 okt ‘19

#8 maa ‘14 #10 dec ‘16



22 oktober 2021

Dragonder van de 
grens 1
softcover

De Grote pest 1
hardcover

Wijsheid van de 
mythes 5 TANTALOS
softcover

Bloedkoninginnen: 
De drie Iuliae 1
hardcover

Babylone 1
softcover

Een Leven 4
hardcover

Androïden 8
softcover

Het vaderland van 
de gebroeders  
werner
hardcover

De Duivelsprinsen 1
hardcover

Vervolg op de 
volgende pagina

Het Venijn 3
softcover

Eternum 2
softcover



22 oktober 2021

Samoerai 14
softcover

Shaolin 1
softcover



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
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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.

• Een homerisch ruimte-epos 
gebaseerd op het cultwerk 
van Jack Vance

• Adaptatie door JD Morvan 
met tekeningen van Paolo 
Traisci, een jong Italiaans 
talent

• Met Duivelsprinsen en de 
bundeling van Tschai komt 
de wereld van Jack Vance 
helemaal tot leven

• Het tweede deel volgt al 
snel – twee delen voorzien 
per boek van Vance (dus 10 
in totaal)

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in november.

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 -

#1 okt ‘21

reeds verschenen

#2 nov ‘21

Nieuwe 

reeks



De duivelsprinsen
Een homerisch ruimte-epos gebaseerd 

op het cultwerk van Jack Vance

19 november 2021
Hardcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-320-8

10 december 2021
Softcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-321-5

DUIVELSPRINSEN 2:
Attel Malagate
Scenario: JD Morvan naar Jack Vance
Tekeningen: Paolo Traisci
Inkleuring: Fabio Marinacci

Sc
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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.

• Een homerisch ruimte-epos 
gebaseerd op het cultwerk 
van Jack Vance

• Adaptatie door JD Morvan 
met tekeningen van Paolo 
Traisci, een jong Italiaans 
talent

• Met Duivelsprinsen en de 
bundeling van Tschai komt 
de wereld van Jack Vance 
helemaal tot leven

• Tweede deel van de 
verstripping van De 
Duivelsprinsen - slot van 
het tweeluik over Attel 
Malagate, de sterrenko-
ning. Tien delen gepland in 
totaal.

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in december.

#1 okt ‘21

reeds verschenen

#2 nov ‘21

Nieuwe 

reeks



tschaï 
De waanzinnige planeet
De verstripping van Tschai, het cultwerk van Jack Vance, 
door JD Morvan, verzamelt in vier integralen

19 november 2021
Hardcover, 112 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-342-0

TSCHAI: DE WAANZINNIGE PLANEET 2
Onder de Wankh
Scenario: JD Morvan naar Jack Vance
Tekeningen: Li-An
Inkleuring: Scarlett Smulkowski
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Korte inhoud
Nadat hij met de hulp van zijn 
kompanen, Traz de voormalige drager 
van het Embleem Onmale, en Anacho, 
een afvallige Dirdirman, de Blauwe 
Chasch uit Dadiche heeft verdreven, 
is Adam Reith nog steeds gestrand op 
de buitenissige planeet Tschai.
Reith besluit om Ylin-Ylan, een prinses 
van de aristocratische Yao, terug naar 
huis te escorteren. Rekenend op de 
gulheid van haar vader, Heer Cizante 
van het Blauwe Jade Paleis, hoopt 
Reith weldra over voldoende fondsen 
te beschikken om een ruimteschip te 
kopen. Maar eerst moet het gezel-
schap de eindeloze steppen van Kotan 
en de Draschade Oceaan zien over te 
steken in het gammele luchtvlot dat 
ze op de Chasch hebben buitgemaakt. 
De motor stottert onheilspellend, en 
onder hen volgt geduldig een groep 
dodelijke Groene Chasch...
Onder de Wankh is het tweede boek 
van de Tschai-cyclus, een van de 
meest geliefde avonturenromans uit 
de hoogtijdagen van de sciencefiction.

• De verstripping van Tschai, 
het cultwerk van Jack 
Vance, door JD Morvan, 
verzamelt in vier integralen

• Met uitgebreid dossier en 
exclusieve cover

• In oktober en november 
verschijnen ook de 
eerste delen van De 
Duivelsprinsen, een andere 
schitterende reeks van Jack 
Vance

#4 nov ‘22#3 juni ‘22#2 nov ‘21#1 juni ‘21

maar doe dan toch wat!

Hou je vast, 
ik regel dat 
zaakje wel!

Je bent blij voor ons, 
simpele ondermensen, 
anacho?!? dat is nieuw!

ja, wel, nou nee, 
ik... het is omdat ik 
de chasch echt niet 

kan luchten en... hoe 
zal ik het zeggen...

kom, breng ons 
maar naar de stad, 
in plaats van je zo 
vast te praten...

Nu is de klus 
geklaard, adam... 

we hebben 
gewonnen!!

- 108 -

te verschijnenreeds verschenen



metronom’
Slotdeel van deze reeks van Corbeyran

19 november 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-330-7

Metronom’ 5/5:
Habeas mentem
Scenario: Eric Corbeyran
Tekeningen & inkleuring: Grun

Sc
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Korte inhoud
Floréal neemt contact op met een 
rebellengroepering om hun te 
verklappen hoe ze het ministerieel 
paleis kunnen binnendringen om de 
regering omver te werpen. Zijn ware 
doel: Lauren redden, die gevangen zit 
in de herprogrammeringshel. Intussen 
wordt de beroemde bioloog Warnier, 
die uit de dood is teruggekeerd, 
gerekruteerd door Ternett Industry 
om de mysterieuze entiteit uit de 
ruimte onder controle te krijgen…  
Het zou een psychisch virus zijn dat 
niet alleen ziektes maar ook ideeën 
kan verspreiden! Een ongelooflijk 
vermogen dat de machthebbers maar 
wat graag in handen willen krijgen 
om de bevolking nog eenvoudiger te 
overheersen…

• Grimmig toekomstbeeld, 
prachtig in beeld gebracht 
door Grun – in direct colour

• In de lijn van Blade runner 
en Total recall

• Net zoals de grote 
SF-klassiekers stelt 
Metronom’ maatschappijkri-
tische vragen: hoever mag 
de overheid gaan om de 
bevolking onder controle te 
houden?

- 3 -

slot va
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de reeks

#5 nov ‘21

#2 dec ‘11

#4 maa ‘17

#1 okt ‘10

reeds verschenen

#3 mei ‘15



24 UREN VAN 
LE MANS 

Nieuw deel in de razendsnelle collectie PLANKGAS

19 november 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-372-7

10 december 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-373-4

24 UREN VAN LE MANS 3: 
1999: de clash der titanen
Scenario: LF Bollée
Tekeningen: Robert Paquet & Bad
Inkleuring: Tanja Cinna
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Korte inhoud
Op 12 juni 1999, op de Indianapolis-
strook van het circuit van de 24 Uren 
van Le Mans, komt de Mercedes CLR 
nr. 5 aan meer dan 300 km/u los 
van de grond. De wagen stijgt op 
als een vliegtuig, draait in de lucht 
drie keer om zijn as en crasht op de 
bomen naast het circuit. Het is een 
van de beroemdste en spectaculairste 
ongevallen uit de moderne auto-
sport. Niemand gelooft ook maar een 
seconde dat de piloot nog leeft. De 
pace cars en het veiligheidspersoneel 
zijn al snel ter plaats. Tot ieders verba-
zing komt Peter Dumbreck er onge-
deerd vanaf. Die editie van 1999 staat 
bekend om het ongeval, maar het is 
ook de laatste keer voor het einde van 
de eeuw dat alle grote autobouwers 
het tegen elkaar opnemen: de clash 
der titanen.

• Plankgas staat, zoals 
steeds, garant voor brul-
lende motoren en pure 
suspense

• Derde deel in de reeks over 
een van de meest legenda-
rische races ter wereld: De 
24 uren van Le Mans

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in december.

#2 aug ‘21 #2 nov ‘21#1 aug ‘17

reeds verschenen



helden van 
de pacific

Een spetterend tweeluik rond vijf piloten, vijf groentjes, 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië

19 november 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-366-6

10 december 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-367-3

HELDEN VAN DE PACIFIC 1/2:
Het Salomonsoordeel
Scenario: Pierre Veys
Tekeningen & inkleuring: Alberto Lingua
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Korte inhoud
Vijf vrienden, vijf onervaren piloten 
met sterke karakters, zoeken hun weg 
in het strijdgewoel boven Azië tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.
Ze worden uitgestuurd naar een 
vooruitgeschoven basis bij de Stille 
Oceaan. Ze zijn jong en onervaren, 
en denken dat ze beetje bij beetje 
ingezet zullen worden in de strijd, 
maar hun beeld van de oorlog in de 
tropen is naïef. Al snel haalt de reali-
teit hen in: zodra ze zijn aangekomen 
in de ‘death zone’ worden ze aange-
vallen door Japanse jagers.
Daarna maken ze kennis met de 
Wildcat. Hun eerste trainingsvlucht 
met dit logge toestel is niet gerust-
stellend. Bij hun eerste contact met de 
vijand zullen ze ongetwijfeld worden 
neergeschoten… Niemand geeft een 
cent voor hun leven!

• Een spetterend tweeluik 
rond vijf piloten, vijf groen-
tjes, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Azië

• Pierre Veys gaat met zijn 
scenario de roemruchte 
Buck Danny en Tanguy en 
Laverdure achterna – met 
aandacht voor razendsnelle 
vliegtuigen en flitsende 
humor

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in december.

#1 sept ‘21

te verschijnen

#2 Nieuwe 

reeks



het weeshuis
Een waanzinnige thriller, geïnspireerd op waargebeurde feiten 

19 november 2021
Hardcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,60
ISBN: 978-94-6394-343-7

10 december 2021
Softcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,40
ISBN: 978-94-6394-344-4

HET weeshuis
One-shot
Scenario: Sylvain Runberg, naar het boek van Franck Thilliez
Tekeningen: Luc Brahy
Inkleuring: Hugo Facio

M
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riller
Korte inhoud
Ludo Sénéchal ruimt de zolder op 
van een zekere Wlad Sziplman, een 
verzamelaar van spionagefilms en 
curiositeiten, die is overleden na een 
noodlottige val van een ladder. Wlads 
zoon, Luc, geeft hem ook de laatste 
filmrol mee die de oude man in zijn 
projector aan het steken was toen 
hij stierf. Thuis, in Marq-en- Barœul, 
bekijkt Ludo de film en… wordt op slag 
blind. Hij roept de hulp in van zijn ex, 
politie-inspectrice Lucie Henebelle. 
In het ziekenhuis vertelt Ludo haar 
alles: over de filmrol, de verschrikke-
lijke beelden en zijn plotse blindheid. 
Lucie bekijkt de film ook, maar bij 
haar gebeurt er niets. Een close-up 
van een oog dat met een scalpel 
wordt bewerkt, meisjes die konijnen 
afslachten, een andere die een stier 
keelt… maar niets dat blind maakt. 
Lucie doet een beroep op Claude 
Poignet, een videospecialist, om de 
filmrol te analyseren. Hij vindt er 
subliminale beelden op…
Op hetzelfde moment onderzoekt 
Franck Sharko een smerige zaak: bij 
graafwerken voor een pijplijn bij Le 
Havre zijn vijf lijken gevonden. Het 
vreemdste is wel dat de schedels 
in twee zijn gezaagd en dat hun 
handen, tanden en ogen ontbreken! 
Ter plaatse verneemt Sharko dat er al 
iets gelijkaardigs is gebeurd in Algiers.

• Verstripping van de 
gelijknamige roman van 
Franck Thilliez door Sylvain 
Runberg (Optic Squad)

• Een waanzinnige thriller, 
geïnspireerd op waarge-
beurde feiten 

• De filmrechten voor het 
verhaal zijn in Amerika 
verkocht; bewerkt tot een 
zesdelige tv-reeks

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in december.

one-shot
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N001 - CODE PRIX PH30
ISBN 978-2-491-46700-5

Un fi lm mystérieux et malsain qui rend aveugle. Voilà de quoi gâcher les 
vacances de Lucie Henebelle, lieutenant de police à Lille, et de ses jumelles.

Cinq cadavres retrouvés atrocement mutilés, le crâne scié… Il n’en fallait pas 
plus à la Criminelle pour rappeler le lieutenant Franck Sharko, en congé forcé 
pour soigner ses crises de schizophrénie.
Très vite, ces deux affaires pourtant éloignées semblent étroitement liées. De la 
casbah d’Alger aux orphelinats du Canada, les deux nouveaux coéquipiers vont 
mettre le doigt sur un mal inconnu, d’une réalité effrayante.

Le Syndrome E, ici adapté par Sylvain Runberg et Luc Brahy, 
réunit pour la première fois les deux personnages récurrents des romans de Franck Thilliez, 

Lucie Henebelle et Franck Sharko.

LE SYnDROME 

LE SYnDROME 
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an
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RUNBERG - BRAHY

d’après

Franck Thilliez

one-shot

#1 nov ‘21



Elfen
Vervolg van de populaire fantasyreeks  

in de wereld van Arran

19 november 2021
Hardcover, 68 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-334-5

10 december 2021
Softcover, 68 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-335-2

elfen 26:
Raïken-Kahlaal
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Giovanni Lorusso
Inkleuring: J. Nanjan
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Korte inhoud
Athé’non, de zoon van de koning van 
Elsémur, is een gebroken Elf. Hij wordt 
gekweld door de dood van Valamen, 
zijn zielsverwant, en dwaalt doel-
loos door de landen van Arran. Hij is 
verslaafd aan Kicha-bladeren, die zijn 
getormenteerde ziel tot rust brengen. 
Om aan het geld te komen voor de 
drugs, steelt en verhandelt hij kost-
baarheden. Na een mislukte diefstal 
wordt hij in de arena geworpen om 
daar te vechten voor het amusement 
van een mensenkoning. Hij moet er op 
zoek naar de kracht om zijn verslaving 
te overwinnen, net zoals hij ook ooit 
Raïken-Kahlaal heeft overwonnen…

• Elfen blijft bekoren, boeien 
en verbazen – en krijgt een 
mythisch aspect dankzij de 
Raïken-Kahlaal

• De verschillende rassen 
in de landen van Arran 
beginnen elkaar steeds 
meer te ontmoeten, onder 
het oppervlak voel je van 
alles borrelen… dat belooft!

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in december.

#19 aug ‘19

#23 aug ‘20

#21 feb ‘20

#25 feb ‘21

reeds verschenen

#20 nov ‘19

#24 nov ‘20

#22 mei ‘20

#26 nov ‘21



dwergen
Vervolg van deze populaire fantasyreeks  
in de wereld van Arran

19 november 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-336-9

10 december 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-337-6

Dwergen 16:
Tala van de Smidse
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Pierre-Denis Goux
Inkleuring: Élodie Jacquemoire, Digikore Studios
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Korte inhoud
Tala is een zuster van de loge van 
Vaha. Al eeuwenlang beschermt de 
loge de landen van Arran door in de 
citadel de vergeten runen van de 
Dwergen te bewaren, die eertijds de 
wereld tot de rand van de afgrond 
hebben gebracht. De strijdster is op de 
terugweg na een queeste van meer-
dere manen tot bij de stad Ardërum-
Draz, op zoek naar de goddelijke 
Onsterfelijkheidsrune.
Van de vijf zusters die zijn vertrokken, 
zijn Eti en zij de laatste overlevenden. 
Want wat ze waren vergeten, is dat 
elke schat zijn bewaker heeft.

• Schitterende land-
schappen, waanzinnige 
gevechten en indrukwek-
kende natuurkrachten 
– deze Dwergen heeft het 
allemaal

• De landen van Arran blijft 
maar uitdijen, maar de 
Dwergen blijven toch de 
oerkrachten

• Het volk met het sappigste 
taaltje van Arran

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in december.

reeds verschenen

#12 mei ‘20

#16 nov ‘21

#11 feb ‘20

#15 feb ‘21

#10 nov ‘19

#14 dec ‘20

#9 aug ’19

#13 sept ’20



De wijsheid 
van Mythes

Nieuw deel in deze reeks over de Griekse mythes 
– met uitgebreid achtergronddossier

19 november 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-368-0

19 november 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-369-7

DE WIJSHEID VAN MYTHES 6:
Orpheus en Eurydike voorafgegaan door Demeter en Persephone
Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Diego Oddi
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry
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Korte inhoud
Spectaculaire epen, almachtige goden, 
formidabele gevechten met dieren, 
uitzonderlijke helden… De Griekse 
mythologie is een onuitputtelijke 
bron van wonderlijke en spannende 
avonturen, die tegelijk ook ongeloof-
lijke lessen in wijsheid bevatten. Op 
die manier wordt ze trouwens over 
de hele wereld onderwezen en maakt 
ze nog steeds deel uit van onze 
schoolprogramma’s. 
De seizoenen? Dat hebben we te 
danken aan de mythe van Demeter 
en Persephone, en de ontvoering 
van Persephone door Hades… en met 
Orpheus en Eurydike maken we kennis 
met een (dramatisch) liefdesverhaal, 
Romeo en Julia uit de Oudheid. Zou jij 
ook niet álles doen voor je geliefde?

• De grote Griekse verhalen 
in een reeks stripverhalen 
die trouw blijven aan de 
originele teksten 

• Twee verhalen over liefde: 
moeder-dochterliefde, en 
de liefde die echt alles 
overwint, toch?

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

#3.2 juni ‘20

#1 feb ‘20

#5 sept ‘21 #6 nov ‘21

#2.2 mei ‘20

reeds verschenen

#4 apr ‘21

#2.1 feb ‘20 #3.1 maa ‘20

one-shot



meerminnen 
& vikingen
Laat je betoveren door de magie van de Noorse mythologie,  
bevolkt door meerminnen & Vikingen

19 november 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-364-2

10 december 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-365-9

Meerminnen & vikingen 3/4:
De heks van de Zuidelijke Zeeën
Scenario: Gihef, naar een origineel idee van Marie  
Bardiaux-Vaïente
Tekeningen: Livia Pastore
Inkleuring: Bruno Pradelle
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• Derde deel in deze spette-
rende fantasyreeks over 
meerminnen & Vikingen

• Elk deel is apart te lezen en 
wordt telkens geschreven 
en getekend door een 
ander duo – deze keer Gihef 
en Livia Pastore

• Laat je betoveren door 
de magie van de Noorse 
mythologie, bevolkt door 
meerminnen & Vikingen

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in december.

Korte inhoud
De jonge meermin Blodughadda krijgt 
de opdracht om zich te ontfermen 
over een jonge triton die is verstoten 
door zijn soortgenoten. Net als 
Blodughadda draagt hij namelijk 
een rune die symbool staat voor 
magie. Na verloop van tijd ontwikkelt 
Gildwin zijn magische gave en hij en 
Blodughadda worden onafscheidelijk. 
Elk contact tussen tritons en meer-
minnen is verboden en daarom moet 
hun vriendschap dus geheim blijven. 
Uiteindelijk haalt Gildwins verleden 
hem echter in…

reeds verschenen te verschijnen

#3 nov ‘21#1 feb ‘21 #4 #2 feb ‘21



Elecboy
Een onmogelijke liefde in een post-apocalyptische wereld

19 november 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-356-7

Elecboy 1:
Ontstaan
Scenario, tekeningen & inkleuring: Jaouen Salaün
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Korte inhoud
Het jaar 2122, ergens in Noord- 
Amerika.
Op een kurkdroge aarde, geblakerd 
door de zon, lijken vrede en wijsheid 
vervlogen. De oude, beschaafde 
wereld heeft plaatsgemaakt voor 
armoede, geweld en barbaarsheid.
In een westerndecor, tussen de 
provisoire hutten en zonnepanelen, 
probeert een onafhankelijke gemeen-
schap te overleven. De zoektocht 
naar water is een voortdurende 
bezorgdheid.
De jonge Joshua is verliefd op Margot, 
de zus van Sylvio, een onbeschofte 
kerel die er plezier in schept hem 
klappen te verkopen. Sylvio hoort 
bij de clan van de hoogten, die een 
terreurbewind voert over de andere 
inwoners.
Op een dag gebeuren er vreemde 
dingen. Terwijl ze werken aan het 
waternetwerk worden de vader van 
Joshua en zijn team aangevallen door 
vreemde, engelachtige schepsels… in 
deze post-apocalyptische wereld gaat 
de strijd voor het overleven voort, tot 
de wereld vergaat!

• Eerste deel van een heuse 
sciencefictionreeks in vier 
delen van Jaouen Salaün 
(Eternum), die hier debu-
teert als compleet auteur

• Jaouen tekent en schrijft 
een sciencefictionverhaal 
tussen Mad Max en 
Prometheus

• Een onmogelijke liefde in 
een post-apocalyptische 
wereld

#1 nov ‘21

Nieuwe 

reeks



West Legends
Achter elk verhaal uit het Wilde Westen schuilt 

een bijzonder individu. Een legende.

19 november 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-338-3

10 december 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-339-0

West legends 3/6:
SITTING BULL – Home of the Brave
Scenario: Olivier Peru
Tekeningen: Luca Merli
Inkleuring: Luca Merli
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Korte inhoud
1870, Verenigde Staten. Sinds het 
verdrag van Fort Laramie mag geen 
blanke man nog een voet zetten in 
de heilige Black Hills. Toch steekt 
een bende moordenaars de verboden 
grens over. Ze zijn een geheim op 
het spoor dat de ondergang kan 
betekenen voor de laatste vrije 
Indianenvolkeren. Maar de grootste 
Sioux-hoofdman zit achter hen aan. 
Sitting Bull en zijn dapperen hebben 
de jacht geopend…

• Achter elk verhaal uit het 
Wilde Westen schuilt een 
bijzonder individu. Een 
legende.

• Unieke conceptreeks in 
het westerngenre van 
Jean-Luc Istin (Elfen, De 
meester-inquisiteurs) 

• 6 one-shots met telkens 
een hoofdrol voor een 
legende uit de Far West

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in december.

#1 sept ‘20

reeds verschenen

#2 juli ‘21 #3 nov ‘21



zij schreven geschiedenis 
Lincoln

De 16e president van de Verenigde Staten was 
een van de groten: hij schreef geschiedenis!

19 november 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-345-1

19 november 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-346-8

ZIJ SCHREVEN GESCHIEDENIS 14
Lincoln
Scenario: Fred Duval
Historisch advies: Farid Ameur
Tekeningen: Roberto Meli
Inkleuring: Arancia Studio en Chiara Zeppegno
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Korte inhoud
1863, Gettysburg. Op de vlaktes 
van Pennsylvania heeft het bloed 
van meer dan 50  000 Amerikanen 
gevloeid, de Noordelijke troepen 
hebben er een kapitale overwinning 
geboekt. Maar tegen welke prijs? 
Wanneer hij er een militair kerkhof 
opent, mijmert Abraham Lincoln, 
zestiende president van de Verenigde 
Staten, tijdens een historische speech 
over de Union, over de broosheid van 
het leven en over zijn eigen leven: 
over zijn ongelukkige kindertijd in 
de prairies van het Midden-Westen 
tot het Witte Huis, langs zijn grote 
pleidooien als rondreizend advocaat 
en zijn politieke aspiraties. Via flash-
backs volgen we zo het parcours van 
een briljant, integer en door en door 
humanistisch man. 

• Nieuw deel in de collectie 
‘Zij schreven geschiedenis’

• Elk album vertelt het 
verhaal van een markante 
figuur uit de wereldge-
schiedenis, met uitgebreid 
dossier!

• Met Lincoln ontdekken 
we het leven van een van 
de grootste presidenten 
van de Verenigde Staten, 
die bekendstond om 
zijn oprechtheid en zijn 
welsprekendheid

• Scenario van Fred Duval

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

one-shot

reeds verschenen

#14 juli ‘21#11 okt ‘19

#7 nov ‘18 #9 maa ‘19

#13 mei ‘21#12 okt ‘19

#8 nov ‘18 #10 apr ‘19



De spion van 
Caesar 
Strijd, intriges en Gallische oerkracht!

19 november 2021
Hardcover, 76 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-311-4

10 december 2021
Softcover, 76 pagina’s
Prijs BE: € 11,95 NL: € 12,30
ISBN: 978-94-6394-332-1

De spion van Caesar 1: 
Memento mori
Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen & inkleuring: Fafner
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Korte inhoud
Coax, voormalig gladiator en slaaf, 
rouwt om zijn vrouw en zijn zoon, 
die op gruwelijke wijze zijn geofferd 
tijdens een ceremonie die zelfs door 
de onverschilligste Romeinen wordt 
veroordeeld. Coax heeft gezworen 
wraak te nemen, maar op wie? En 
hoe? Hij heeft geen macht, hij is niets. 
Dan ontmoet hij pontifex maximus 
Julius Caesar en verbindt zijn lot met 
dat van Caesar: hij wordt de spion van 
de hogepriester om zo zijn wraak te 
voltrekken…
Als een generaal zijn triomf in Rome 
vierde, wilde de Romeinse traditie 
dat er een slaaf achter hem stond en 
hem influisterde: ‘Vergeet niet dat je 
sterfelijk bent’ (Memento mori). Bij de 
triomftocht van Caesar was het geen 
slaaf die achter hem stond, maar zijn 
spion. De spion van Caesar.

• Gloednieuwe reeks van 
Jean-Pierre Pécau (Jeremiah 
Johnson) met tekeningen 
van Fafner

• De spion van Caesar is een 
brok spieren, een Gallische 
Conan die voor niets terug-
deinst om wraak te nemen 
op de moordenaars van zijn 
vrouw en zoon

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in december.

#1 nov ‘21

Nieuwe 

reeks



kronieken van 
roncevaux
Machtige verstripping van het Roelantslied

19 november 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-340-6

10 december 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-341-3

Kronieken van Roncevaux 1:
De legende van Roelant
Scenario, tekeningen& inkleuring: Juan Luis Landa
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Korte inhoud
778. Karel de Grote, veroveraar van de 
Germaanse koninkrijken, werpt zich 
op als de ware ‘Verdediger van het 
Christelijke geloof’. Hij wil een nieuwe 
buitengrens opwerpen tegen het 
Islamitische Rijk, ten zuiden van de 
Pyreneeën. De troepen van de mach-
tigste koning der Franken rukken op 
naar Zaragoza om de grote stad van 
het Hispanische noorden te onder-
werpen. Maar nadat de Saracenen 
hem daar verraden, begaat hij in zijn 
woede de vergissing van zijn leven.

• Machtige verstripping 
van het Roelantslied, 
het beroemdste helden-
dicht aller tijden, en de 
wapenfeiten die leiden 
tot die rampzalige slag bij 
Roncevaux

• Karel de Grote vecht zich de 
geschiedenis in, maar het 
loopt niet helemaal volgens 
plan…

• De Spaanse Juan Luis Landa 
verzorgt zowel het scenario 
als de schitterende 
tekeningen

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in december.

#1 nov ‘21

Nieuwe 

reeks



19 november 2021

de duivelsprinsen 2
hardcover

Elfen 26
hardcover

Meerminnen &  
vikingen 3
hardcover

Dwergen 16
hardcover

Metronom’ 5
hardcover

De duivelsprinsen 1
softcover

Tschai - integrale 2
hardcover

Plankgas: 24 uren 
van le mans 3
hardcover

Helden van de 
pacific 1
hardcover

het weeshuis 
hardcover

Wijsheid van de 
mythes 6: Orpheus
hardcover & softcover

Vervolg op de 
volgende pagina



19 november 2021

West legends 3
hardcover

Zij schreven 
geschiedenis 14:  
Lincoln
hardcover & softcover

De Spion van Caesar 1
hardcover

Kronieken van  
Roncevaux
hardcover

Elecboy 1
softcover



De duivelsprinsen
Een homerisch ruimte-epos gebaseerd 

op het cultwerk van Jack Vance

19 november 2021
Hardcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-320-8

10 december 2021
Softcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-321-5

DUIVELSPRINSEN 2:
Attel Malagate
Scenario: JD Morvan naar Jack Vance
Tekeningen: Paolo Traisci
Inkleuring: Fabio Marinacci
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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.

• Een homerisch ruimte-epos 
gebaseerd op het cultwerk 
van Jack Vance

• Adaptatie door JD Morvan 
met tekeningen van Paolo 
Traisci, een jong Italiaans 
talent

• Met Duivelsprinsen en de 
bundeling van Tschai komt 
de wereld van Jack Vance 
helemaal tot leven

• Tweede deel van de 
verstripping van De 
Duivelsprinsen - slot van 
het tweeluik over Attel 
Malagate, de sterrenko-
ning. Tien delen gepland in 
totaal.

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in november.

#1 okt ‘21

reeds verschenen

#2 nov ‘21

Nieuwe 

reeks



24 UREN VAN 
LE MANS 

Nieuw deel in de razendsnelle collectie PLANKGAS

19 november 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-372-7

10 december 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-373-4

24 UREN VAN LE MANS 3: 
1999: de clash der titanen
Scenario: LF Bollée
Tekeningen: Robert Paquet & Bad
Inkleuring: Tanja Cinna
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Korte inhoud
Op 12 juni 1999, op de Indianapolis-
strook van het circuit van de 24 Uren 
van Le Mans, komt de Mercedes CLR 
nr. 5 aan meer dan 300 km/u los 
van de grond. De wagen stijgt op 
als een vliegtuig, draait in de lucht 
drie keer om zijn as en crasht op de 
bomen naast het circuit. Het is een 
van de beroemdste en spectaculairste 
ongevallen uit de moderne auto-
sport. Niemand gelooft ook maar een 
seconde dat de piloot nog leeft. De 
pace cars en het veiligheidspersoneel 
zijn al snel ter plaats. Tot ieders verba-
zing komt Peter Dumbreck er onge-
deerd vanaf. Die editie van 1999 staat 
bekend om het ongeval, maar het is 
ook de laatste keer voor het einde van 
de eeuw dat alle grote autobouwers 
het tegen elkaar opnemen: de clash 
der titanen.

• Plankgas staat, zoals 
steeds, garant voor brul-
lende motoren en pure 
suspense

• Derde deel in de reeks over 
een van de meest legenda-
rische races ter wereld: De 
24 uren van Le Mans

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in november.

#2 aug ‘21 #2 nov ‘21#1 aug ‘17

reeds verschenen



helden van 
de pacific

Een spetterend tweeluik rond vijf piloten, vijf groentjes, 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië

19 november 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-366-6

10 december 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-367-3

HELDEN VAN DE PACIFIC 1/2:
Het Salomonsoordeel
Scenario: Pierre Veys
Tekeningen & inkleuring: Alberto Lingua
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Korte inhoud
Vijf vrienden, vijf onervaren piloten 
met sterke karakters, zoeken hun weg 
in het strijdgewoel boven Azië tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.
Ze worden uitgestuurd naar een 
vooruitgeschoven basis bij de Stille 
Oceaan. Ze zijn jong en onervaren, 
en denken dat ze beetje bij beetje 
ingezet zullen worden in de strijd, 
maar hun beeld van de oorlog in de 
tropen is naïef. Al snel haalt de reali-
teit hen in: zodra ze zijn aangekomen 
in de ‘death zone’ worden ze aange-
vallen door Japanse jagers.
Daarna maken ze kennis met de 
Wildcat. Hun eerste trainingsvlucht 
met dit logge toestel is niet gerust-
stellend. Bij hun eerste contact met de 
vijand zullen ze ongetwijfeld worden 
neergeschoten… Niemand geeft een 
cent voor hun leven!

• Een spetterend tweeluik 
rond vijf piloten, vijf groen-
tjes, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Azië

• Pierre Veys gaat met zijn 
scenario de roemruchte 
Buck Danny en Tanguy en 
Laverdure achterna – met 
aandacht voor razendsnelle 
vliegtuigen en flitsende 
humor

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in november.

#1 sept ‘21

te verschijnen

#2 Nieuwe 

reeks



het weeshuis
Een waanzinnige thriller, geïnspireerd op waargebeurde feiten 

19 november 2021
Hardcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,60
ISBN: 978-94-6394-343-7

10 december 2021
Softcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,40
ISBN: 978-94-6394-344-4

HET weeshuis
One-shot
Scenario: Sylvain Runberg, naar het boek van Franck Thilliez
Tekeningen: Luc Brahy
Inkleuring: Hugo Facio
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Korte inhoud
Ludo Sénéchal ruimt de zolder op 
van een zekere Wlad Sziplman, een 
verzamelaar van spionagefilms en 
curiositeiten, die is overleden na een 
noodlottige val van een ladder. Wlads 
zoon, Luc, geeft hem ook de laatste 
filmrol mee die de oude man in zijn 
projector aan het steken was toen 
hij stierf. Thuis, in Marq-en- Barœul, 
bekijkt Ludo de film en… wordt op slag 
blind. Hij roept de hulp in van zijn ex, 
politie-inspectrice Lucie Henebelle. 
In het ziekenhuis vertelt Ludo haar 
alles: over de filmrol, de verschrikke-
lijke beelden en zijn plotse blindheid. 
Lucie bekijkt de film ook, maar bij 
haar gebeurt er niets. Een close-up 
van een oog dat met een scalpel 
wordt bewerkt, meisjes die konijnen 
afslachten, een andere die een stier 
keelt… maar niets dat blind maakt. 
Lucie doet een beroep op Claude 
Poignet, een videospecialist, om de 
filmrol te analyseren. Hij vindt er 
subliminale beelden op…
Op hetzelfde moment onderzoekt 
Franck Sharko een smerige zaak: bij 
graafwerken voor een pijplijn bij Le 
Havre zijn vijf lijken gevonden. Het 
vreemdste is wel dat de schedels 
in twee zijn gezaagd en dat hun 
handen, tanden en ogen ontbreken! 
Ter plaatse verneemt Sharko dat er al 
iets gelijkaardigs is gebeurd in Algiers.

• Verstripping van de 
gelijknamige roman van 
Franck Thilliez door Sylvain 
Runberg (Optic Squad)

• Een waanzinnige thriller, 
geïnspireerd op waarge-
beurde feiten 

• De filmrechten voor het 
verhaal zijn in Amerika 
verkocht; bewerkt tot een 
zesdelige tv-reeks

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in november.
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Un fi lm mystérieux et malsain qui rend aveugle. Voilà de quoi gâcher les 
vacances de Lucie Henebelle, lieutenant de police à Lille, et de ses jumelles.

Cinq cadavres retrouvés atrocement mutilés, le crâne scié… Il n’en fallait pas 
plus à la Criminelle pour rappeler le lieutenant Franck Sharko, en congé forcé 
pour soigner ses crises de schizophrénie.
Très vite, ces deux affaires pourtant éloignées semblent étroitement liées. De la 
casbah d’Alger aux orphelinats du Canada, les deux nouveaux coéquipiers vont 
mettre le doigt sur un mal inconnu, d’une réalité effrayante.

Le Syndrome E, ici adapté par Sylvain Runberg et Luc Brahy, 
réunit pour la première fois les deux personnages récurrents des romans de Franck Thilliez, 

Lucie Henebelle et Franck Sharko.
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Elfen
Vervolg van de populaire fantasyreeks  

in de wereld van Arran

19 november 2021
Hardcover, 68 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-334-5

10 december 2021
Softcover, 68 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-335-2

elfen 26:
Raïken-Kahlaal
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Giovanni Lorusso
Inkleuring: J. Nanjan
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Korte inhoud
Athé’non, de zoon van de koning van 
Elsémur, is een gebroken Elf. Hij wordt 
gekweld door de dood van Valamen, 
zijn zielsverwant, en dwaalt doel-
loos door de landen van Arran. Hij is 
verslaafd aan Kicha-bladeren, die zijn 
getormenteerde ziel tot rust brengen. 
Om aan het geld te komen voor de 
drugs, steelt en verhandelt hij kost-
baarheden. Na een mislukte diefstal 
wordt hij in de arena geworpen om 
daar te vechten voor het amusement 
van een mensenkoning. Hij moet er op 
zoek naar de kracht om zijn verslaving 
te overwinnen, net zoals hij ook ooit 
Raïken-Kahlaal heeft overwonnen…

• Elfen blijft bekoren, boeien 
en verbazen – en krijgt een 
mythisch aspect dankzij de 
Raïken-Kahlaal

• De verschillende rassen 
in de landen van Arran 
beginnen elkaar steeds 
meer te ontmoeten, onder 
het oppervlak voel je van 
alles borrelen… dat belooft!

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in november.

#19 aug ‘19

#23 aug ‘20

#21 feb ‘20

#25 feb ‘21

reeds verschenen

#20 nov ‘19

#24 nov ‘20

#22 mei ‘20

#26 nov ‘21



dwergen
Vervolg van deze populaire fantasyreeks  
in de wereld van Arran

19 november 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-336-9

10 december 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-337-6

Dwergen 16:
Tala van de Smidse
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Pierre-Denis Goux
Inkleuring: Élodie Jacquemoire, Digikore Studios
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Korte inhoud
Tala is een zuster van de loge van 
Vaha. Al eeuwenlang beschermt de 
loge de landen van Arran door in de 
citadel de vergeten runen van de 
Dwergen te bewaren, die eertijds de 
wereld tot de rand van de afgrond 
hebben gebracht. De strijdster is op de 
terugweg na een queeste van meer-
dere manen tot bij de stad Ardërum-
Draz, op zoek naar de goddelijke 
Onsterfelijkheidsrune.
Van de vijf zusters die zijn vertrokken, 
zijn Eti en zij de laatste overlevenden. 
Want wat ze waren vergeten, is dat 
elke schat zijn bewaker heeft.

• Schitterende land-
schappen, waanzinnige 
gevechten en indrukwek-
kende natuurkrachten 
– deze Dwergen heeft het 
allemaal

• De landen van Arran blijft 
maar uitdijen, maar de 
Dwergen blijven toch de 
oerkrachten

• Het volk met het sappigste 
taaltje van Arran

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in november.

reeds verschenen

#12 mei ‘20

#16 nov ‘21

#11 feb ‘20

#15 feb ‘21

#10 nov ‘19

#14 dec ‘20

#9 aug ’19

#13 sept ’20



meerminnen 
& vikingen
Laat je betoveren door de magie van de Noorse mythologie,  
bevolkt door meerminnen & Vikingen

19 november 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-364-2

10 december 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-365-9

Meerminnen & vikingen 3/4:
De heks van de Zuidelijke Zeeën
Scenario: Gihef, naar een origineel idee van Marie  
Bardiaux-Vaïente
Tekeningen: Livia Pastore
Inkleuring: Bruno Pradelle
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• Derde deel in deze spette-
rende fantasyreeks over 
meerminnen & Vikingen

• Elk deel is apart te lezen en 
wordt telkens geschreven 
en getekend door een 
ander duo – deze keer Gihef 
en Livia Pastore

• Laat je betoveren door 
de magie van de Noorse 
mythologie, bevolkt door 
meerminnen & Vikingen

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in november.

Korte inhoud
De jonge meermin Blodughadda krijgt 
de opdracht om zich te ontfermen 
over een jonge triton die is verstoten 
door zijn soortgenoten. Net als 
Blodughadda draagt hij namelijk 
een rune die symbool staat voor 
magie. Na verloop van tijd ontwikkelt 
Gildwin zijn magische gave en hij en 
Blodughadda worden onafscheidelijk. 
Elk contact tussen tritons en meer-
minnen is verboden en daarom moet 
hun vriendschap dus geheim blijven. 
Uiteindelijk haalt Gildwins verleden 
hem echter in…

reeds verschenen te verschijnen

#3 nov ‘21#1 feb ‘21 #4 #2 feb ‘21



West Legends
Achter elk verhaal uit het Wilde Westen schuilt 

een bijzonder individu. Een legende.

19 november 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-338-3

10 december 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-339-0

West legends 3/6:
SITTING BULL – Home of the Brave
Scenario: Olivier Peru
Tekeningen: Luca Merli
Inkleuring: Luca Merli
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Korte inhoud
1870, Verenigde Staten. Sinds het 
verdrag van Fort Laramie mag geen 
blanke man nog een voet zetten in 
de heilige Black Hills. Toch steekt 
een bende moordenaars de verboden 
grens over. Ze zijn een geheim op 
het spoor dat de ondergang kan 
betekenen voor de laatste vrije 
Indianenvolkeren. Maar de grootste 
Sioux-hoofdman zit achter hen aan. 
Sitting Bull en zijn dapperen hebben 
de jacht geopend…

• Achter elk verhaal uit het 
Wilde Westen schuilt een 
bijzonder individu. Een 
legende.

• Unieke conceptreeks in 
het westerngenre van 
Jean-Luc Istin (Elfen, De 
meester-inquisiteurs) 

• 6 one-shots met telkens 
een hoofdrol voor een 
legende uit de Far West

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in november.

#1 sept ‘20

reeds verschenen

#2 juli ‘21 #3 nov ‘21



De spion van 
Caesar 
Strijd, intriges en Gallische oerkracht!

19 november 2021
Hardcover, 76 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-311-4

10 december 2021
Softcover, 76 pagina’s
Prijs BE: € 11,95 NL: € 12,30
ISBN: 978-94-6394-332-1

De spion van Caesar 1: 
Memento mori
Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen & inkleuring: Fafner
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Korte inhoud
Coax, voormalig gladiator en slaaf, 
rouwt om zijn vrouw en zijn zoon, 
die op gruwelijke wijze zijn geofferd 
tijdens een ceremonie die zelfs door 
de onverschilligste Romeinen wordt 
veroordeeld. Coax heeft gezworen 
wraak te nemen, maar op wie? En 
hoe? Hij heeft geen macht, hij is niets. 
Dan ontmoet hij pontifex maximus 
Julius Caesar en verbindt zijn lot met 
dat van Caesar: hij wordt de spion van 
de hogepriester om zo zijn wraak te 
voltrekken…
Als een generaal zijn triomf in Rome 
vierde, wilde de Romeinse traditie 
dat er een slaaf achter hem stond en 
hem influisterde: ‘Vergeet niet dat je 
sterfelijk bent’ (Memento mori). Bij de 
triomftocht van Caesar was het geen 
slaaf die achter hem stond, maar zijn 
spion. De spion van Caesar.

• Gloednieuwe reeks van 
Jean-Pierre Pécau (Jeremiah 
Johnson) met tekeningen 
van Fafner

• De spion van Caesar is een 
brok spieren, een Gallische 
Conan die voor niets terug-
deinst om wraak te nemen 
op de moordenaars van zijn 
vrouw en zoon

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in november.

#1 nov ‘21
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kronieken van 
roncevaux
Machtige verstripping van het Roelantslied

19 november 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-340-6

10 december 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-341-3

Kronieken van Roncevaux:
De legende van Roelant
Scenario, tekeningen& inkleuring: Juan Luis Landa
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Korte inhoud
778. Karel de Grote, veroveraar van de 
Germaanse koninkrijken, werpt zich 
op als de ware ‘Verdediger van het 
Christelijke geloof’. Hij wil een nieuwe 
buitengrens opwerpen tegen het 
Islamitische Rijk, ten zuiden van de 
Pyreneeën. De troepen van de mach-
tigste koning der Franken rukken op 
naar Zaragoza om de grote stad van 
het Hispanische noorden te onder-
werpen. Maar nadat de Saracenen 
hem daar verraden, begaat hij in zijn 
woede de vergissing van zijn leven.

• Machtige verstripping 
van het Roelantslied, 
het beroemdste helden-
dicht aller tijden, en de 
wapenfeiten die leiden 
tot die rampzalige slag bij 
Roncevaux

• Karel de Grote vecht zich de 
geschiedenis in, maar het 
loopt niet helemaal volgens 
plan…

• De Spaanse Juan Luis Landa 
verzorgt zowel het scenario 
als de schitterende 
tekeningen

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in november.

#1 nov ‘21

Nieuwe 

reeks



Malefosse
Integrale uitgave van deze mythische 

middeleeuwse reeks, een oerklassieker!

10 december 2021
hardcover, 196 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,95
ISBN: 978-94-6394-359-8

Malefosse integraal 2/6:
Hoofdstuk 2
Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François Dermaut
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Korte inhoud
Hendr ik  van Navarra  heeft 
manschappen nodig om het koninkrijk 
te veroveren en Hendrik IV te worden. 
Om zich te verweren tegen diverse 
complotten doet hij een beroep op 
twee Duitse huurlingen. Malefosse 
vertelt over de wapenfeiten van die 
twee ridders, Gunther en heer Pritz, 
die hun rol spelen in deze troebele 
geschiedenis.
Daniel Bardet en François Dermaut 
herscheppen het zestiende-eeuwse 
Frankrijk met een verrassend gevoel 
voor historische reconstructie. Het 
duo presenteert met realisme en brio 
de sfeer van dit tijdperk, de onderlinge 
strijd om de macht, en de beschrijving 
van een contrastrijk en authentiek 
Frankrijk.
Een onmisbare reeks, waarvan de 
delen vijf tot en met acht zijn gebun-
deld in deze integraal.

• Integrale uitgave van deze 
mythische middeleeuwse 
reeks, een oerklassieker!

• Bundeling van delen 5 tot 
8 van Malefosse: Het witte 
goud, Tschäggättä, De 
maagd, Het vergetelkruid

• Heruitgave met nieuwe 
vertaling en lettering 

• Inclusief deel 8 dat voor 
het eerst in vertaling 
verschijnt

#1 dec ‘20

#5 dec ‘21

reeds verschenen

dit album bevat:

#2 dec ‘21

#6 maa ‘22 #7 juni ‘22 #8 sept ‘22



Malefosse
De legendarische reeks Malefosse, 

opnieuw geletterd en vertaald

10 december 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 10,20
ISBN: 978-94-6394-360-4

Malefosse 5/24:
Het witte goud
Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François Dermaut
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Korte inhoud
Oktober-november 1589: Günther en 
Pritz waren graag gewoon naar Anjou 
en Touraine getrokken om lotgenoten 
te ontmoeten, in het gezelschap van 
de sarcastische Roetkop, die niet bij 
hen is weg te slaan. Op de Loire, die 
onmetelijke en mooie, maar ook verra-
derlijke en ontembare rivier, wordt 
zout gesmokkeld. Dit witte goud 
moet naar de grenzen van Bretagne 
worden gebracht. Roetkop, onschuldig 
schorem vol ondeugden, stuurt nog 
maar eens de boel in het honderd, 
tegen wil en dank deze keer. 
Je weet nu wat er je te wachten staat, 
ga er maar voor zitten!

• Systematische heruitgave 
met nieuwe vertaling en 
lettering

• De legendarische reeks 
Malefosse eindelijk in een 
uniforme uitgave, met – 
vanaf deel 8 – nooit eerder 
vertaalde delen

• De reeks van Daniel Bardet 
en François Dermaut liep 
uiteindelijk van 1983 
tot 2016; meer dan drie 
decennia Malefosse, dat wil 
wat zeggen!

• De term ‘karakterkop’ is 
speciaal uitgevonden om 
de tekeningen van François 
Dermaut te typeren, wat 
een schitterend werk

#1 dec ‘20

#5 dec ‘21

reeds verschenen

te verschijnen
#2 maa ‘21

#6 maa ‘22

#3 juni ‘21

#7 juni ‘22

#4 sept ‘21

#8 sept ‘22



De wijsheid 
van Mythes

Nieuw deel in deze reeks over de Griekse mythes 
– met uitgebreid achtergronddossier

10 december 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-370-3

10 december 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-371-0

DE WIJSHEID VAN MYTHES 7.1:
Herakles 1/3: De jonge jaren van de held
Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Annabel
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry
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Korte inhoud
Spectaculaire epen, almachtige goden, 
formidabele gevechten met dieren, 
uitzonderlijke helden… De Griekse 
mythologie is een onuitputtelijke 
bron van wonderlijke en spannende 
avonturen, die tegelijk ook ongeloof-
lijke lessen in wijsheid bevatten. Op 
die manier wordt ze trouwens over 
de hele wereld onderwezen en maakt 
ze nog steeds deel uit van onze 
schoolprogramma’s.
Berg Olympos. Als hij de vrede op 
aarde wil bewaren, moet Zeus een 
gezant op aarde hebben. Maar wie 
is tegen zo’n taak opgewassen? Op 
aanraden van Hermes besluit de 
koning der goden een kind te maken 
met een stervelinge: een halfgod, de 
ideale kandidaat voor deze goddelijke 
opdracht! De gelukkige is Alkmene, 
koningin van Thebai en afstamme-
linge van Perseus. Zeus maakt van 
de afwezigheid van haar echtgenoot 
gebruik om met haar te slapen. Hun 
zoon, Herakles, wordt de ultieme 
krijger, in staat tot geweldige kracht-
toeren. Hij heeft de kracht en de moed 
van een leeuw. Maar Zeus weet niet 
dat de jaloezie van Hera, zijn echt-
genote, als een schaduw boven de 
lotsbestemming van de uitverkoren 
zoon hangt…

• Een gloednieuw deel in 
deze mythische collectie 
van Luc Ferry – met uitge-
breid dossier

• Eerste deel van een drie-
luik over de allergrootste 
held uit de Griekse 
mythologie 

• Vanaf deel twee begint 
Herakles aan zijn twaalf 
werken

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

#3.2 juni ‘20

#5 sept ‘21 #7.1 dec ‘21

#2.2 mei ‘20

reeds verschenen

#4 apr ‘21 #6 nov ‘21

#2.1 feb ‘20 #3.1 maa ‘20
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zij schreven geschiedenis 
Churchill

Elk album vertelt het verhaal van een markante figuur 
uit de wereldgeschiedenis, met uitgebreid dossier!

10 december 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-347-5

10 december 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-348-2

ZIJ SCHREVEN GESCHIEDENIS 15
Churchill 1/2
Scenario: Vincent Delmas
Historisch advies: François Kersaudy
Tekeningen: Christophe Regnault & Alessio Cammardella
Inkleuring: Alessia Nocera
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Korte inhoud
“De geschiedenis zal mild voor me zijn, 
want ik ga ze zelf schrijven.”
1880. Winston Churchill komt uit 
een Britse aristocratische familie. Hij 
groeit op in de schaduw van zijn vader 
Randolph Churchill, parlementslid voor 
de conservatieven. Militaire strategie 
boeit Winston mateloos, en hij gaat 
bij het leger om er een schitterende 
carrière uit te bouwen en op een dag 
naast zijn vader in het Parlement 
te zetelen. Zijn wapenfeiten en zijn 
opvallende persoonlijkheid leveren 
hem veel lof maar ook heel wat 
vijanden op. Na het voortijdige over-
lijden van zijn vader, wordt Churchill 
een onontkoombare en ongrijpbare 
figuur van de Engelse politiek. Na 
zijn benoeming tot ‘First Lord of the 
Admiralty’, aan de vooravond van de 
Grote Oorlog, maakt hij zich klaar om 
de rest van de wereld te laten kennis-
maken met zijn talenten…

• Nieuw deel in de collectie 
‘Zij schreven geschiedenis’

• Eerste deel van een twee-
luik over Winston Churchill, 
een van de belangrijkste 
politici van de XXste eeuw, 
in Europa en het Verenigd 
Koninkrijk

• Het leven van Churchill 
tot 1939, wanneer het 
Verenigde Koninkrijk een 
beroep doet op zijn leider-
schap, in de aanloop naar 
de Tweede Wereldoorlog

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

Nieuwe 

reeks

reeds verschenen
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Bloedkoninginnen
Catharina 
De’ Medici
Tweede deel in dit drieluik over  
Catharina de’ Medici

10 december 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-357-4

Bloedkoninginnen:
Catharina De’ Medici 2/3:
De vervloekte koningin
Scenario: Simona Mogavino, Arnaud Delalande
Tekeningen: Carlos Gomez
Inkleuring: José Luis Rio
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Korte inhoud
Aan het einde van haar leven wordt 
Catharina nog steeds geplaagd door 
verschrikkelijke nachtmerries. De 
doden achtervolgen haar tot in haar 
slaap. Eén zin spookt als een morbide 
klaagzang door haar hoofd: ‘Dertien, 
niet meer.’ In dat ongeluksgetal ziet 
ze een verborgen boodschap, en 
ondanks de waarschuwing van haar 
biechtvader, wil ze ontdekken wat die 
boodschap inhoudt.

• Ambitieus, handige 
strategen, koninginnen, 
burgervrouwen of volks-
vrouwen, ze deinzen voor 
niets terug om hun dorst 
naar macht te lessen... zij 
zijn de Bloedkoninginnen.

• Tweede deel in dit drieluik 
over Catharina de’ Medici

• Een nieuw deel 
in de collectie 
‘Bloedkoninginnen’

#2 dec ‘21#1 juni ‘21



servitude
Slotdeel en apotheose van  
deze fantastische fantasyreeks

10 december 2021
Hardcover, 68 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-358-1

Servitude 6/6:
Boek VI: Shalin – deel 2
Scenario: Fabrice David
Tekeningen & inkleuring: Éric Bourgier
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Korte inhoud
Sommigen noemen hem Kiromédon. 
Hij heeft de Mens geschapen. Niet 
uit liefde of om zijn Eden te bevolken, 
maar om tweedracht te zaaien tussen 
de Krachten die zich meester wilden 
maken van de planeet die hij cadeau 
had gekregen. En hier, in Shalin, na 
eeuwen van duistere strijd, speelt 
het laatste bedrijf zich af. Het einde 
nadert voor de Servitude van de Mens.

• Het duo Fabrice David en 
Éric Bourgier schildert en 
schrijft een episch verhaal 
à la Game of Thrones

• Stripspeciaalzaak.be: ‘Hoe 
goed het scenario ook is, 
het absolute hoogtepunt 
van het album is het teken-
werk. Met een beperkt 
kleurenpalet weet teke-
naar Eric Bourgier ontzet-
tend sfeervolle platen te 
scheppen die je onmiddel-
lijk transporteren naar de 
plaats van gebeuren.’

#3 juni ‘12

#6 dec ‘21

#2 maa ‘09

#5 dec ‘18

#1 juni ’07

#4 maa ’15

reeds verschenen

slot van de 

reeks



10 december 2021

De duivelsprinsen 2
softcover

West legends 3
softcover

Malefosse - 
integraal 2
hardcover

De spion van  
Caesar 1
softcover

Het weeshuis 
softcover

Elfen 26
softcover

Plankgas: 24 uren 
van Le Mans 3
softcover

Helden van de  
pacific 1
softcover

Dwergen 16
softcover

Meerminnen &  
vikingen 3
softcover

Kronieken van  
Roncevaux
softcover

Vervolg op de 
volgende pagina



10 december 2021

Malefosse 5
softcover

Bloedkoninginnen: 
Catharina de’ Medici 
2
hardcover

Servitude 6
hardcover

de Wijsheid van 
mythes 7.1 Herakles
hardcover & softcover

Zij schreven 
geschiedenis 15: 
Churchill 1
hardcover & softcover


