


oh, 
ja.

hier komt 
de weten-

schap!

en daar 
gaat weten-

schap...

en net 
als het 

beter voor 
je lijkt te 

gaan...

Actie - Adventureman
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Actie - Adventureman
VERWACHT
NOVEMBER 2021

Tik, tak, tik tak... De klok slaat het noodlottige uur van de laatste confrontatie tussen Adventureman en zijn 
rivaal, Baron Bizar. In een titanisch duel zetten de hoofdrolspelers hun broeders, de helden en de schurken 
in. Maar de regel is onverbiddelijk: de helden zullen winnen. Het goede wint namelijk altijd. Maar deze 
keer wordt Adventureman verslagen. Heeft Baron Bizar echt gewonnen? In de echte wereld leest Tommy 
deze laatste bladzijde en hij is verontwaardigd verteld hij zijn moeder Claire. Hoe kan zijn held zo eindigen? 
Volgens Claire bestaat er geen vervolg, tot de dag dat een mysterieuze vrouw haar een ongepubliceerde 
editie van Adventuremans verhalen toevertrouwt... 

Adventureman
Het einde en wat daarop volgt...
 Matt Fraction 
 Terry Dodson 
     Dromen, Red One
     Star Wars Princes Leia
ISBN 1: 9789463738590
ISBN 2: 9789463738606
Softcover 
80 blz.
€ 9,95 

DOORLOPENDE
         REEKS



Waar is dat 
monster?

we gaan verder! we 
zijn in Franse wate-
ren, ze zullen niet 
durven schieten! 
het zou oorlog 

voor heel europa 
betekenen! 

ze zijn 

gek!

ze zijn 

sterk.

 ... en alleen 
zwakkelingen 

zijn bang 
voor oorlog!

honderden 
oorlogsadelaars 
zoals deze zijn 
momenteel in 

aanbouw! klaar 
om de ether 

te veroveren! 
en eventueel 
Frankrijk en 
Oostenrijk! 

mars is de 
god van de 
oorlog... je 
kunt beter 

gaan zitten, 
want vanaf 
nu is mars 
Pruisisch! 

de 
kinderen!

wat 
bedoelt u,
 ‘de kinde-

ren?’

Steampunk - Het kasteel van de sterren
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Steampunk - Het kasteel van de sterren

Het kasteel 
van de sterren
 & Alex Alice
ISBN 3: 9789463738446
ISBN 4: 9789463738453 
Softcover
56 blz. 
€ 9,95

Serafijn en zijn vrienden zijn terug op aarde. Nadat ze het geheim van de ruimtevaart aan 
de wereld hebben onthuld, vinden ze hun toevlucht in een Bretons herenhuis. Maar hun 
vliegmachine is nu het voorwerp van alle hebzucht! Terwijl de vader van Serafijn naar Londen 
reist, is het landhuis omgeven door nevelen vol bedreigingen... Spookbeelden of spionnen 
die alles willen doen om de kostbare machine in handen te krijgen? Nieuwe machines, 
internationale complotten, gekroonde hoofden, expedities in de ruimte... De race om ether is 
begonnen en vrede op aarde is nu in handen van Serafijn en de Marsridders!

VERWACHT
OKTOBER  2021

van de 
 auteur van: 
HET DERDE 

TESTAMENT &
SIEGFRIED

EERDER
VERSCHENEN

    
    

    
Voor lief hebbers van
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Steampunk - De buitengewone reis
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Normandische 
kust 1927, Eerste 
wereldoorlog



Steampunk - De buitengewone reis
Na vele avonturen zijn Naomi en Emilio 
eindelijk weer thuis! Maar het zou beter 
nieuws zijn als de twee geen gevangenen 
van Sigrid waren en als Engeland niet door de 
Duitsers was binnengevallen... Het Germaanse 
leger vormde een alliantie met de Russische 
verraders en ze gebruiken nu hittebommen 
op het Verenigd Koninkrijk! Door de kinderen 
terug te brengen naar het ouderlijk huis van 
Emilio, hoopt Sigrid hun connectie met de 
vreemde technologieën beter te begrijpen. 
Emilio en Naomi zullen voor hulp moeten 
vertrouwen op een voormalige kameraad en 
rivaal: Hector. Hij is nu een undercoveragent 
van het verzet. Deze jongen, voor wie Naomi 
gevoelens lijkt te hebben, zal een beslissende 
rol spelen in de projecten die onze twee 
helden moeten afronden voor Sigrid.

De buitengewone reis 8
20.000 mijl onder het ijs 
 Denis-Pierre Filippi 

Silvio Camboni
ISBN: 9789463738460

Softcover
48 blz. 
€ 9,95

VERWACHT
OKTOBER  2021

EERDER
VERSCHENEN



Steampunk - Darryl Open wereld

© 2021 Editions Glenat

speciale 
editie, beste 

dames en heren! 
Nieuws over de 
verdwijning van 

de reus!



Steampunk - Darryl Open wereld

“Informatie moet worden geschreven en gedeeld” In de hele 
Open wereld is Darryl een legende, de belangrijkste 
journalist van de krant 'De Wachter'. Hij kan 
de realiteit te doorkruisen en door de 
'Grijzewereld' reizen. Darryl werd beroemd 
door artikelen die verslag deden van zijn 
avonturen. Maar Darryl is niet alleen een avonturier, hij 
heeft ook een plicht: informeren. Als hij op een dag de 
verdwijning van een reus onderzoekt, lijkt de magie 
die zijn wereld reguleert te worden misbruikt door 
een mysterieus individu met duistere bedoelingen. 
Darryl trekt eropuit om er achter te komen wie 
erachter dit mysterie zit... 

Darryl, Open wereld 
 Rémi Guérin, Pinkerton 
 Krystel, Ash
ISBN 1: 9789463738613
ISBN 2: 9789463738620 
Softcover
80 blz.
€ 9,95

VERWACHT
NOVEMBER  2021

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN



Steampunk - Terra Prohibita
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Parijs, 21 mei 1909.

ja, maar waarom?

wat?



Steampunk - Terra Prohibita
VERWACHT
DECEMBER  2021

Begin 20e eeuw. Een weelderige jungle. Een verboden wereld. Engeland is verlaten door zijn 
inwoners nadat het slachtoffer werd van een mysterieuze biologische besmetting die ervoor zorgde 
dat de vegetatie op een ongebreidelde en oncontroleerbare manier degenereerde. Het eiland 
is in quarantaine geplaatst en uitgeroepen tot "Terra Prohibita". Maar ondanks alles zien veel 
onderzoekers in de ontwikkeling van deze flora en fauna een nieuwe bron van rijkdom...

Terra Prohibita 
 Denis-Pierre Filippi 

Kolonisatie, Buitengewone reis 
 Patrick Laumond, John Lord 

1, Eerste bedrijf 
ISBN 1: 9789463738798

2, Patient 0 
ISBN: 9789463738804

Softcover 
48 blz.
€ 9,95

DOORLOPENDE
         REEKS



Steampunk - Kapitein Nemo 1+2 voordeelpakket

Iedereen kent Jules Vernes '20.000 mijlen onder 
zee', over de avonturen van de geheimzinnige 
kapitein Nemo en zijn buitengewone onderzeeër 
de Nautilus. Alleen... waar komt die 
merkwaardige Nemo vandaan, en hoe is hij zo 
geworden? Jules Verne zegt 
er bar weinig over, dus doken 
Richard Ortiz (tekeningen) en 
Pascal Davoz (scenario) in dat 
gegeven en werkten het uit in 
een verhaal vol vaart, met 
geweldig tekenwerk. 

Kapitein Nemo 
Voordeelpakket 
 P. Davoz 
 R.Ortiz 
ISBN: 9789463736190
2 x Softcover 
2 x 56 blz.
€ 14,95

VERWACHT
DECEMBER  2021

Historie - Victus Collector Pack
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Steampunk - Kapitein Nemo 1+2 voordeelpakket Historie - Victus Collector Pack
VERWACHT
DECEMBER 2021

©
 2021 N

orm
a Editorial

Victus Collector Pack
 Santamaria
    Dalmases
ISBN: 9789463738811
3 x Softcover 
3 x 56 blz. 
€ 29,95

VICTUS speelt zich af tijdens de Spaanse 
Successieoorlog en vertelt de tragedie van 
een stad en de man die haar verraadde. 
Martí Zuviría, de jonge student van Markies 
de Vauban, ontpopt zich als een briljant 
militair ingenieur en zal een sleutelrol spelen 
tijdens het beleg van Barcelona in 1714. Het 
grillige lot maakt dat hij aan de ene kant de 
stad bouwkundig moet versterken, en aan de 
andere kant een strategie moet bedenken om 
haar te belegeren en te vernietigen.

COMPLEET VERHAAL
SOFTCOVER
COLLECTOR PACK



Historie - Het epos van de vrijmetselaars

NEE DANK 
JE, ECHT 
NIET...

WAARTOE 
DIENEN AL DIE 
ATTRIBUTEN?

O, LIEVE KIND, JE HEBT GEEN 
IDEE VAN ALLES WAT ER NOG 

TE ONTDEKKEN VALT...

TOEN IK 
GEVANGEN 
ZAT OPENDE 
IK ME VOOR 
DE WETEN-
SCHAP...

ACHTTIEN MAANDEN 
OPGESLOTEN IN 

BEIEREN! GELUKKIG 
KON IK CORRES-
PONDEREN MET 

INTELLECTUELEN. 
ZO VOORKWAM IK 

DAT IK NOG GEKKER 
WERD DAN IK AL BEN.

MAGNETISME, ALCHEMIE, 
TECHNIEK EN UITERAARD 

BOUWKUNDE...

KORTOM, IK BEN 
GEÏNTERESSEERD IN 

ALLE WETENSCHAPPEN 
EN GEHEIMEN DER 

NATUUR!

IK? 
IK BEN 

MAAR EEN 
NIETIGE 
AARD-

WORM OP 
DIT VLAK.

WE MOETEN 
EEN BEROEP 
DOEN OP DE 
ECHTE GROTE 
GEESTEN VAN 

DEZE TIJD!

KOM, WE BRENGEN 
EEN BEZOEK AAN 

BROEDER ASHMOLE
IN OXFORD. HIJ ZAL 

ONS HELPEN OM 
SAMEN TE KOMEN.

EN WAT 
BEN JE 

DAARMEE 
VAN PLAN?

-  13  -
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Historie - Het epos van de vrijmetselaars

VERWACHT
OKTOBER 2021

Het epos van 
de vrijmetselaars 

4. Koninklijke loge
ISBN: 9789463738392

 Pierre Boisserie
 Pierre Wachs De krijgers van God

Hardcover 
56 blz. Incl. Uitgebreid dossier 

€ 19,95

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

EERDER
VERSCHENEN

COMPLEET VERHAAL 
PER ALBUM
KLEINE OPLAGE
HARDCOVER



Historie - Anaxilea

© 2021 Les sculptures de Bulles

Ik zie dat je 
je hand niet kwijt 

bent, Anaxilea!

Lysipee?
Wat doe jij

hier?

Hetzelfde als jij. 
Ik verzamel duimen om 
koningin van de amazo-

nes te worden!

deze man is 
van mij. ik heb 
hem verwond! 

ja, maar 
zijn duimen 

zijn van 
mij...

Want ik ben 
het die hem 

dood! 

aaaah!



Historie - Anaxilea

VERWACHT
NOVEMBER 2021

De Trojaanse oorlog is zojuist geëindigd met een bloedbad waaraan maar weinig Trojanen zijn ontsnapt. 
Ook de koningin van de amazones Penthesileia werd tijdens een gevecht met Achilles gedood. De 
Amazones kunnen niet 
zonder een soeverein 
blijven. Ze moeten 
dringend beslissen tussen 
drie kandidaten voor de 
troon: Képès, Anaxilea 
en Lysipee. Volgens de 
traditie zullen ze zoveel 
mogelijk mannen 
moeten doden en als 
bewijs hun duimen 
meenemen. Anaxiléa 
is degene met de 
meeste eer. In 
tegenstelling tot 
haar rivalen weigert 
ze eenvoudige boeren 
af   te slachten. Voor haar 
tellen alleen krijgers 
die in de strijd zijn 
gesneuveld, of dat nu 
Grieken of Sarmaten zijn...

Anaxilea
ISBN: 9789463738545 

 Roger Seiter Goud van Morrison, 
Wild River

 Jeronaton El Nakom
Hardcover 

80 blz. 
incl. uitgebreid dossier

€ 24,95

VAN DEZELFDE
TEKENAAR



Erotiek - Achilles Collector Pack
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Erotiek - Achilles Collector Pack

Achilles Compleet
Collector Pack 
&Cossimo Ferri 

3 x 64 blz. 
ISBN: 9789463737562

3 x Hardcover
€ 59,95

VERWACHT
NOVEMBER 2021

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN



gardes troyen2  8/08/07  11:03  Page 1

De laatste Trojaan Compleet 
Collector Pack 
Valérie Mangin

Luxley, Tristan 
Thierry Démarez

ISBN: 9789460780745
6 x Softcover

6 x 48 blz.
€ 59,95

COLLECTOR PACK - De laatste Trojaan

VERWACHT
NOVEMBER 2021

OP = OP

NOG 1X TERUG

 OP NORMAAL 

ALBUMFORMAAT

Alleen als set 

verkrijgbaar

INHOUD



Gesel Gods Schutblad.indd   122-09-11   15:02

COLLECTOR PACK - De gesel Gods

De gesel Gods Compleet
Collector Pack 
Valérie Mangin 
Aleksa Gajic
ISBN: 9789460780417
6 x Softcover
6 x 48 blz.
€ 59,95

VERWACHT
DECEMBER 2021

INHOUD

OP = OP

NOG 1X TERUG

 OP NORMAAL 

ALBUMFORMAAT

Alleen als set 

verkrijgbaar



en daarna ging ik van 
boord in de grote haven 

van tyr, die een van 
de beroemdste van de 

levant is, en ik zag daar 
nog ongelooflijke won-
deren waarover ik jullie 
zal vertellen als jullie 
een beker wijn voor me 

kopen, dames!

u bent een vuile leugenaar, oude man!

hoe durf je dat te zeggen, jongen! 

de wereld heeft genoeg ware wonderen, 
waarom zou u valse wonderen verzinnen 
anders dan, om uzelf interessant te ma-
ken voor jonge goedgelovige vrouwen? 
als u echt had gereisd, zou u veel betere 

verhalen te vertellen hebben! 

Je zult 
het zien, 

jongeman!

ha ha ha!
je krijgt me toch 

niet te pakken!

salaam 
aleikoum, 

saÏdi

aleikoum, 
salaam?!?

hallo, edele heer!

hallo, jongeman?
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Historie - Marco Polo



Historie - Marco Polo Historie - Marco Polo

Marco Polo
 Didier Convard 
      Het epos van de 
      vrijmetselaars
 Éric Adam
 Fabio Bono
ISBN 1: 9789463738736
ISBN 2: 9789463738743
Hardcover
48 blz. 
€ 19,95 

Het waargebeurde verhaal van de grootste van alle reizigers. 
De Venetiaanse koopman die ontdekker van de zijderoute 
werd, ambassadeur en vervolgens werknemer in dienst van 
keizer Kubilai Khan! Maar wat weten we eigenlijk van zijn 25 
jaar reizen in de landen van de verschrikkelijke Mongolen? De 
verschillende missies die hij volbracht voor de grote Khan in 
China, liggen aan de basis van de nieuwe kijk op de wereld 
en zijn geschriften hebben ervoor gezorgd dat de cartografie 
een vlucht nam.

van de 
 tekenaar van: 

Fabio Bono

VERWACHT
DECEMBER 2021

COMPLEET VERHAAL IN 2 DELEN
VERSCHIJNT ALLEEN 
IN HARD COVER

VOORDEEL
PAKKET

TIJDELIJK 
3 ALBUMS

2+1 GRATIS
€ 39,95



Erotiek - De mysteries van Maison Fleury
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kijk, hier is alles: luxe, charme
 en plezier ... en ons huis voldoet 

aan de wensen van de meest 
vooraanstaande heren! 

u kunt uw keuze maken in 
deze voorkamer van plezier
voordat u naar boven gaat 
om de lekkernijen van pure 

sensualiteit te ervaren! 

hier serveren we wijnen met een 
soepele voortreffelijkheid die de 

bedwelming van de zintuigen bevorderen
 en u vrij maakt van remmingen! 

eigen-
lijk, wil 

ik...

haast u niet, eens kijken... 
Ik heb nog niet alle geheimen van
 ons luxe etablissement onthuld...

wij hebben bijvoor-
beeld gethematiseer-
de kamers om al uw 

fantasieën in vervulling 
te laten gaan...

... laat me u bijvoor-
beeld voorstellen 

aan Edith, een 
schoonheid met een 
huid als ebbenhout...

als je hoopt mij 
te temmen, zal mijn 

schatje vurig moeten 
zijn! Ik ben een 
echte panter... 

...niettemin, deze 
prachtige exotische 

creatuur groeide op in 
ons eigen prachtige land! 

... we hebben haar de
 bijnaam, Afrikaanse 

Godin gegeven...

Laat me, als 
voorafje 

haar verhaal 
vertellen ...

haar moeder, 
een mooie 

Engelse, met 
betoverende 

ultrama-
rijnblauwe 
ogen, was 
getrouwd 

met een Brit-
se officier 
die ze op al 
zijn missies 
vergezelde.

deze man 
was dol op 
safari's en, 

had geen 
idee van het 
soort daden 
waartoe zijn 
liefhebbende 

vrouw in 
staat was... 



Erotiek - De mysteries van Maison Fleury

VERWACHT
DECEMBER 2021 Londen, eind 19e eeuw. Kort na de golf van 

terreur veroorzaakt door de beruchte Jack 
The Ripper, zet een nieuwe reeks moorden 
East End in vuur en vlam. Commissaris Barnes 
is vastbesloten om de woede van de publieke 
opinie niet nog eens te ondergaan. Hij is 
vastbesloten het monster niet door zijn handen 
te laten glippen. Het onderzoek brengt hem 
bij het comfortabele en aangename huis van 
Madame Fleury en haar lieve bewoonsters...

De mysteries van Maison Fleury
& Gabriele Di Caro

1. De nachtegaal
ISBN: 9789463738767

Hardcover
56 blz. 

€ 19,95
COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN
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Grafische Roman - Love Grafische Roman - Love



Grafische Roman - Love

VERWACHT
NOVEMBER 2021 Australië is een soort 

tijdcapsule waar de 
schoonheid van de 
wereld nog is be-
schermd. Het dage-
lijkse leven van een 
even kalme als mee-
dogenloze natuur, levend 
volgens zijn eigen ritmes en 
instincten in immense en nog 
steeds verlaten landschappen.
Kangoeroes, buidelratten en koala's 
delen hun verhalen met ons in een werk 
tussen fictie en documentaire...

Love 5, De Mastiff
 Frédéric Brrémaud 
 Federico Bertolucci 

ISBN: 9789463738637
Softcover 

80 blz
€ 9,95

NORMAAL
ALBUMFORMAAT

Love 1-5 Collector Pack
In 1 fraaie set 
alle 5 delen compleet 
incl. de nieuwste!
ISBN: 9789463738644 
5 x Softcover 
5 x 80 blz. 
€ 49,95

VERWACHT
NOVEMBER 2021
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Grafische Roman - Elvis, een biografie Grafische Roman - Elvis, een biografie

... B.B. King

de stem van 
howlin' wolf...

... of rufus thomas 
klinkt!

om zijn ouders te helpen, doet hij 
veel klusjes. Hij verkoopt snoep, kaart-

jes in een bioscoop of hij maait gras. 

tijdens zijn jeugd lachen
 andere kinderen hem uit of 

provoceren hem... 

inderdaad, de jonge presley heeft
   lang haar en kleedt zich opzichtig in de

 winkels van beale street.

in juni 1953 ontving hij 
zijn diploma van de Humes 

High School en vond hij snel 
zijn eerste baantje bij 

crown electric... 

... een bedrijf waarin johnny 
burnette werkte. Hij zal ook bekend 
worden met zijn rock-'n-roll-trio en 

daarna in een solocarrière. 



Als hij in 1954 de Sun Studios binnenstapt 
om zijn eerste single op te nemen, kan Elvis 
zich nog niet voorstellen dat hij een revolutie 
teweeg zal brengen in de muziek en de jeugd 
over de hele wereld wakker zal schudden. Dit 
stripboek vertelt het verhaal van een jonge 
jongen die van niets komt en de grootste ster 
ter wereld wordt. Tot op de dag van vandaag 
is iedereen die zichzelf rock & roll-muzikant 
noemt hem iets verschuldigd. Elvis' legende zal 
nooit sterven... 

Elvis, een biografie
Philippe Chanoinat Twee jaar vakantie 

Fabrice Le Hénanff 
Oog in oog covers, Westfront, Ostfront

ISBN: 9789463738538 
Hardcover

80 blz. 
€ 24,95

Grafische Roman - Elvis, een biografie

VERWACHT
NOVEMBER 2021

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN ALS
DUBBELDIKKE HARDCOVER



Grafische roman - Leestips

COMPLETE VERHALEN IN 1 DUBBELDIK ALBUM



In het kielzog van de corona pandemie

Een onverklaarbare mutatie van het coronavirus (de Lynch-variant) zorgt voor een quasi 
100% mortaliteit bij de besmette wereldbevolking.

Slechts twee dingen onderscheiden ons, mensen, van dieren. Waar dieren zich louter laten 
leiden door hun instincten, beschikken wij over een moreel kompas. Althans, dat maken we 
onszelf graag wijs. Op 16 mei 2022 is dat moreel kompas waar we zo graag mee pronken 
namelijk compleet tilt geslagen. Al die tijd bleek het niet meer dan een instrument om de 
schijn mee op te houden, een laag dode huid waar we onszelf zonder wroeging of schaamte 
van hebben ontdaan, integendeel, we voelden ons bevrijd. Maar van vrijheid zonder 
verantwoordelijkheid komt anarchie en anarchie doet ons snakken naar orde, het soort orde 
dat de deur openzet voor een totalitair regime.

Opsluiting blijkt plots een beter alternatief dan vrijheid. Jazeker, de angst op besmetting 
had daar zeker mee te maken, maar de werkelijke reden waarom zij nu wel zonder morren 
24/7 binnenshuis doorbrachten, gekluisterd aan een scherm, is “Verboden te sterven”.

Welkom in de nieuwe wereld. Hier en nu, is overleven het enige wat telt.
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Grafische roman - Verboden te sterven
Verboden te sterven

In het kielzog van de corona pandemie
  Tom Thys

  Patrick Cornelis
ISBN: 9789464361032

Hardcover
64 blz.

€ 19,95

PATRICK CORNELIS - TOM THYS

VERWACHT
NOVEMBER 2021
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Grafische Roman - Het diner Grafische Roman - Het diner



Grafische Roman - Het diner

VERWACHT
NOVEMBER 2021 Het belangrijkste diner van het jaar komt 

eraan. Een goed excuus voor moeder 
Agnes om er alles aan te doen om de vier 
kinderen van haar gezin nog eens bij elkaar 
te krijgen. De locatie is een oud gebouw 
aan de rand van Straatsburg. Onverwachte 
gebeurtenissen rakelen bij de betrokkenen 
oud zeer op, dat al heel lang zijn verziekende 
werk deed. Maar op deze avond grijpt het 
toeval in al zijn onvoorspelbaarheid in, om 
alle bitterheid op te lossen en de muren van 
verdeeldheid omver te trekken.

 
Het diner, herziene editie

Met luxe stofomslag & Kaart
&Giuseppe Manunta

ISBN: 9789463735810
Hardcover

120 blz. 
€ 29,95
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Grafische Roman - Klimt Grafische Roman - Klimt

nee 
hoor.

caravaggio'.
Judith en 

holoferne... nebukadnezar II, de 
assyrische koning die 
Holoferne het bevel 

gaf om Joodse steden 
binnen te vallen ... 

Die blik 
van Judith...

judith die 
holoferne 

onthoofdt...

deze vrouw is prachtig.
en haar gezicht doet me 

aan iemand denken! 

ze is zo mooi, zo trots! 
ze is aristocratisch! en de man die 

zijn hoofd verloor, ziet er 
een beetje uit als gustav. 

nee, het is niet te 
geloven! Prodigo is 
weer weggeslopen!

nee, nee, ik heb 
ze aangeboden aan 

madame bloch-bauer!

maar dat kan 
niet gustav, het is 

mijn katje!

het spijt me. ik 
heb er niet over 

nagedacht...

geef me haar
 adres! Ik ga Prodigo 

zoeken!



Grafische Roman - Klimt

VERWACHT
DECEMBER 2021

Wenen, 1907. Gustav Klimt bezoekt 
het huis van het Weense echtpaar 
Bloch-Bauer. Zij koesteren een diepe 
vriendschap want zij waren de enigen 
die zijn genialiteit herkenden toen 
zes jaar eerder het schandaal van zijn 
schilderij La Médecine driekwart van 
de professoren van de universiteit van 
Wenen tegen hem opzette. Nu vraagt   
Ferdinand hem om de eer om een   
portret van zijn vrouw te schilderen. 
Gevleid en dankbaar belooft Klimt 
het met goud te bedekken... letterlijk.

Klimt
Judith & Holoferne
Jean-Luc Cornette, 
   Tristan, Afdwalingen
Marc-Renier
   Black Hills, Het ijzermasker
ISBN: 9789463738750
Hardcover
48 blz. 
€ 19,95

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN IN HARDCOVER 
MET 'FULL BODY' GOUDFOLIE



Grafische Roman - NY 9/11
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Grafische Roman - NY 9/11

Je hebt misschien de naam van de fotograaf 
Steve McCurry niet gehoord, maar je kent 
zijn foto's zeker, inclusief zijn beroemde 
National Geographic-magazinecover met 
het opvallende Afghaanse meisje met 
haar groene ogen. Steve McCurry is een 
van de grootste fotojournalisten van de 
20e eeuw en blijft ons verbazen met zijn 
observatievermogen, zijn formidabele oog 
voor detail en zijn vaardigheid om de wereld 
vast te leggen en er een persoonlijke 
betekenis aan te geven voor de kijker.

Robert Capa zei altijd: "Als je foto's niet 
goed genoeg zijn, ben je niet dichtbij 
genoeg"... Steve McCurry probeerde zijn 
hele leven altijd dichterbij te komen. Bij de 
mensen, de plaatsen en de gebeurtenissen 

die de laatste decennia van de 20e eeuw 
schokten. Van India tot Afghanistan, van 
Koeweit en Irak tot Nepal en Libanon, 
het is een deel van zijn eigen verhaal dat 
Steve McCurry wilde vertellen, verteld 
door Jean-David Morvan (Konvooi) en 
geïllustreerd door de getalenteerde 
Jung Gi Kim. 

NYC 9/11
 Steve McCurry
Er zitten 64 foto's van Steve McCurry 
in de strip en een portfolio van 12 
pagina's met  8 exclusieve, niet eerder 
gepubliceerde fotos en 10 pagina's 
interview met Steve McCurry.
ISBN: 979-10-96315-01-7
hardcover
Engelstalig
136 blz. 
€ 30,00

VERWACHT
DECEMBER 2021



DAGEN VERSTRIJKEN. DE 
WETENSCHAPPERS ZIJN 
ZONDER DRALEN AAN HET 
WERK GEGAAN IN HET 
ULTRAMODERNE LABORA-
TORIUM VAN DE ABYSS. 

Goed professor, 
hoever zijn we?

Nou, we maken grote vorderingen! 
Binnenkort kunnen we de eerste 

tests uitvoeren in een drukkamer. 

DIE TAAK IS NIET EENVOUDIG. 
Hij raakt te 

snel uitgeput. 
We moeten 
de dosering 

herzien. 

Yep!

NA EEN PERIODE VAN 
HARD WERKEN…

...KRIJGEN DE WETENSCHAPPERS HET VOOR ELKAAR. 

EINDELIJK NAAR BUITEN!
BALTIMONT, HUGUES, 
VERA EN ENKELE 
BEMANNINGSLEDEN 
VAN DE ABYSS MELDEN
ZICH VRIJWILLIG. 

Werken jullie 
radio's? 

Alles oké,
 Mr Hugues.

We gaan een 
eenvoudige test 

uitvoeren. 

Oké! 

Baltimont aan Abyss. 
Registreer goed alle 

parameters. Dat is van 
het grootste belang! 

Uw gas is 
geweldig, 

professor! 

EEN UUR LATER. 

Dat is genoeg 
voor vandaag. 
Wat denk je 
ervan, Vera? 

Ja, het is 
behoorlijk 
stabiel. 

Maar het 
diepwater-
mengsel zal 

ingewikkelder 
zijn om af te 
stellen, en... 

PLOTS!

KIJK UIT 
VERA!!! 

ACHTER JE!!! 
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Thriller - De avonturen van professor Baltimont Thriller - De avonturen van professor Baltimont



Oktober 1838. De Engelse brik "The Beatrice" met aan 
boord de sarcofaag van de farao Mykerinos verdwijnt 
nabij Cartagena (Spanje) in zee. 1952. De getalenteerde 
natuurkundige Professor Baltimont voltooit zijn werk 
van een speciaal edelgas genaamd Zargon. Dit gas kan 
de mens laten ademen in tot dusver ontoegankelijke 
zeediepten. De Amerikaanse miljardair Edward Hugues 
doet een beroep op Baltimont en vraagt hem of hij wil 
helpen bij een waanzinnig project, namelijk de sarcofaag 
van Mykerinos vinden.

De avonturen van 
professor Baltimont

 &  Jal Osnira
ISBN 1: 9789463737654
ISBN 2: 9789463737661

Softcover
48 blz. 
€ 9,95

Thriller - De avonturen van professor Baltimont

Complete reeks in 4 delen, afgeronde verhalen per album
LEESTIP

COMPLEET VERHAAL
PER ALBUM

VERWACHT
OKTOBER 2021



Thriller - Jazz Maynard Collector Pack

Jazz Maynard 
Collector Pack 2
deel 4-5-6-7
ISBN: 9789463736398
4 x Softcover
4 x 48 blz. 
€ 39,95

VERWACHT
OKTOBER 2021
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Thriller - Mercy Collector Pack
VERWACHT
OKTOBER 2021

INHOUD

Wanneer het kalme mijndorp 
Woodsburgh wordt verstoord 
door een reeks brute moorden, 
is de nederzetting in rep en 
roer. En terwijl de eerste 
sneeuw de chaos 
bedekt met een witte 
deken, arriveert 
een mysterieuze 
vrouw in het zwart, 
die een totaal 
ander soort onrust 
veroorzaakt. Maar wie 
is Lady Hellaine eigen- 
lijk? En wat is haar  
geheime agenda?

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

Mercy Compleet 
Collector Pack 

ISBN: 9789463736527
3 x Softcover

3 x 64 blz. 
€ 29,95



Thriller - Hedge Fund
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Thriller - Hedge Fund

De missie van Frank Carvale voor de CIA 
was een groot succes: hij bracht een zware 
slag toe aan de Chinese goudmarkt. Zodra 
hij zijn patriottische plicht had volbracht, 
keert zijn natuurlijke aard meteen terug en 
Frank is van plan de kastanjes uit het vuur te 
halen dat hij zelf heeft aangewakkerd. Maar 
de handelaar vergeet een klein detail: hoe 
gedurfd het ook is, zijn Hedge Fund speelt 
alleen volgens de regels van de markt, 
terwijl hij een staat voor zich heeft die niet 
zal aarzelen om de regels te herschrijven. 
Het grote risico van de instorting... 

Hedge Fund
7. Voor al het goud in de wereld 

 Tristan Roulot Rum 
Erfgoed, Irons, Arale, De drager

  Patrick Hénaff 
ISBN: 9789463738828

Softcover
48 blz. 
€ 9,95

VERWACHT
DECEMBER 2021

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET



Horror  - Virus Premium Pack Horror  - Virus Premium Pack
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Horror  - Virus Premium Pack
VERWACHT
OKTOBER 2021

Een heksencult gebruikt een eeuwenoud magisch boek om andere werelden te verkennen 
op zoek naar meer kennis. Op één van die werelden gaat het volledig mis en wordt één van 
hen geïnfecteerd door een duistere entiteit. Eens terug op aarde infecteert de entiteit alles 
rondom hen. De cult en het stadje waar ze in wonen wordt in een mum van tijd overspoeld 
door allesverslindende zombies. Sebastian, de laatste overblijvende heks dwingt Will, die 
op de verkeerde plek op de verkeerde moment in het stadje aankomt, om de krachten van de 
heksencult over te nemen voordat de entiteit hen te pakken krijgt. Will, die voortaan door het 
leven gaat als Warlock, slaat op de vlucht met het boek en doolt enkele maanden doelloos 
rond. Uiteindelijk vindt hij een onverwachte bondgenoot en stoot hij op een groep overlevers 
die aangevallen worden door een immense horde zombies...

COMPLEET VERHAAL
IN 4 DELEN

Virus 
& Patrick Cornelis 
HC Premium Pack
96+112+96+144 blz
+ Schetsboek
+ CD
€ 100,00
SC Premium Pack
96+112+96+144 blz
+ Schetsboek
+ CD
€ 70,00



Fantasy - Waldin
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Fantasy - Waldin

CORNELIS - DE DECKER - DI ROSSO

DE KRONIEKEN VAN THESNIA

3# HET TOERNOOI

1 DE OBSIDIAAN
2 GUNAR
3 HET TOERNOOI
4 DE DEMOON
5 DE GESCHRIFTEN
6 DE UITVERKORENE

›

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk 
voorbehouden voor alle landen. Het is verboden zonder schriftelijke goedkeuring van de auteur om pagina’s of tekeningen uit deze strip 
te reproduceren via internet of welke drager dan ook. Een inbreuk zal strafrechtelijk vervolgd worden voor de rechtbank in Dendermonde, 
zoals bepaald in de wet op bescherming van de rechten van de auteur van 11 maart 1957.
  
ISBN-NUMMER : 9789463882378 • D/2020/Pangolincomics/publisher

Voor meer info: 
www.pangolin-comics.com • patrick@pangolin-comics.com • www.facebook.com/pangolincomics
www.patrickcornelis.be 
www.pangolin-comics-webshop.com

© 2020 Pangolin Comics Belgium

9,95 euro

VERWACHT
OKTOBER 2021 Waldin, De kronieken van Thesnia

 3. Het toernooi
  De Decker 

  Patrick Cornelis
ISBN:789464361049 

Softcover 
40 blz.
€ 9,95

PREMIUM PACKPREMIUM PACK

SKETCHBOOK

PATRICK CORNELIS

++ ++

Inclusief Art-Book 
& gesigneerde 
Art-Print € 24,95

EERDER
VERSCHENEN



Fantasy - Aeka
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Ik haatte 
hem zodra ik 

hem zag... 

de enige man die de 
fumetsus-training 
heeft voltooid. de 
zoon van de keizer. 

dus jij 
bent het die 

mijn fumetsus 
decimeert... 

Ik had je 
niet zo jong 
voorgesteld, 
dan is het des
 te indrukwek-
kender... maar
 ik kan je niet 
verder laten

 gaan. 

laat onze 
zwaarden 
beslissen...

ga je gang, 
laat hem in 

het stof
bijten! 

ik zal 
hem eens 
wat laten 

zien...



VERWACHT
OKTOBER 2021

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

Saito, een joviale en sluwe boer, verlaat zijn geboorteland en zijn boerderij op zoek naar 
avontuur. Avonturen waar een einde aan zou zijn gekomen als Aeka, een jong meisje van een 
jaar of vijftien, zijn leven niet had gered. Saito is gefascineerd door het jonge meisje en haar 
vechtkunst. Maar kan haar vertrouwen niet zomaar winnen en de mysteries die haar omringen 
ontrafelen. Wat hij zal ontdekken zal al zijn overtuigingen verwerpen... Aeka is een historische 
Japanse serie die chambara (verhaal van sabels) en mythologische wezens (draken) vermengt, 
tegen de achtergrond van een rituele zoektocht...

AEKA
1. Rode winter
ISBN: 9789463738408
2. Laatste Lente
ISBN: 9789463738415 
 Erkol & Simon
 Fabrizio Cosentino
Softcover 
48 blz.
€ 9,95

Fantasy - Aeka



Sword & Sorcery - Conan
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Wanneer de koning van Vendhya 
net is gestorven, wordt het land 

overweldigd door de spreuken van de zwarte 
profeten van Yimsha. De zus van de voormalige 
koning, Yasmina, besluit hem te wreken. Daartoe 
roept ze de hulp in van Conan, leider van de 
Afghuli-stam. Maar hoewel verschillende van 
zijn krijgers zojuist zijn gedood door de mannen 
van het Vendhya-koninkrijk, heeft hij andere 
plannen. De prinses denkt dat ze de Cimmeriër 
kan gebruiken, maar het is eerder andersom... 

Conan De priesters van de zwarte kring
 Sylvain Runberg 
Warship Jolly Roger, 

De Dominanten, 
Heroveringen 

 Jae Kwang Park 
ISBN: 9789463738569 

Hardcover 
56 blz.

€ 19,95

VERWACHT
NOVEMBER 2021

Conan de huursoldaat arriveert 
in de landen van Darfar, waarvan 
het grondgebied bijna volledig bedekt is 
door een enorm bos. Samen met de woeste 
krijger Valeria en na een botsing met een 
verschrikkelijke draak, gaat de Cimmeriër 
vervolgens op weg naar een schijnbaar 
verlaten, versterkte stad. Maar het duo 
zal snel ontdekken dat er een verborgen 
beschaving leeft, en dat de citadel een groot 
geheim verbergt... 

Conan Rode spijkers
 Régis Hautière
 Aquablue, De oorlog 
van de Lulu's
 Didier Cassegrain 
Valstrik op Zarkass, 
Zwarte waterlelies 
ISBN: 9789463738552
Hardcover 
56 blz.
€ 19,95

Sword & Sorcery - Conan

COMPLEET VERHAAL 
PER ALBUM
KLEINE OPLAGE
HARDCOVER



Fantasy - De laatste God
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jij bent 
alleen maar 
een {hmpf}... 
veerman?!

sinds 
wanneer 

jagen de ursu-
lon {hnf} op 

aelva?

het was 
een jachtpar-
tij, misschien 
grepen ze zijn 

partner.

kun je 
het do-

den?
nee, en we 

ruiken nu naar 
die jagers.

als we voor 
het donker geen 
onderdak vinden, 

zullen de ursulon 
ons doden.



VERWACHT
NOVEMBER 2021

Fantasy - De laatste God

De laatste God vertelt het verhaal van twee gemeenschappen van helden die worstelen met 
dezelfde dreiging... 30 jaar na elkaar. De ene groep zal hun wereld verdoemen, de andere 
moet hem redden. Dertig jaar geleden reisde een groep helden buiten de grenzen van 
hun schepping en doodde de laatste levende god, waardoor het rijk van Cain Anuun werd 
gered van een apocalyptisch leger van ondoden. De legendarische metgezellen werden 

de heersers van hun wereld en luidden een nieuw tijdperk 
van vrede en welvaart in. Maar het bleef niet duren. Nu 

trekken de legioenen van de Laatste God opnieuw op 
en verwoesten ze heel Cain Anuun...

De De laatste God
 Philip Kennedy Johnson

 Riccardo Federici Saria
Boek 1 

ISBN: 9789463738576
Boek 2

ISBN: 9789463738583
Softcover 

72 blz.
€ 9,95 

COMPLEET VERHAAL
IN 6 DELEN

van de

tekenaar van: 



Western - Op oorlogspad
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denk niet dat ik gek 
 ben, red leaf. Sitting bull 
heeft zijn kamp allang 
verplaatst. Het kan in 

minder dan een half uur 
worden afgebroken, 

klaar om te verhuizen. 
ze kunnen zich wel 40 

mijl per dag 
verplaatsen. 

je kent de gebruiken
 van de sioux, 'missouri'. 
Het geeft me een reden 
om van je af te komen. 

Vergeet niet dat ik Diana net zo 
graag wil bevrijden als jij... bovendien 
wil ik wraak nemen op die klootzak die 
wekenlang met me speelde voordat hij 
me voor dood achterliet in de sneeuw. 

cannonball rivier.

hier, droge 
koekjes en gedroogd 

vlees. 

kom op!
 wat heeft het 

voor zin om 
jezelf uit te 
hongeren?

op het juiste 
moment moet je 
ontspannen, juf-

frouw Meyers. 

we zijn nu slechts 
vijftig mijl van fort Lincoln. 
in twee dagen keer je terug 
naar de bewoonde wereld. 

verdomme, 
wat heb ik het 

koud. 

hier, wat 
warms te 
drinken.

Ik snap niet 
waarom gunn ons 

altijd verbiedt om 
 vuur te maken? 



Western - Op oorlogspad
VERWACHT
OKTOBER 2021 Een romantisch avontuur in het 

hart van de Indiaanse oorlogen! 
 
1876, Dakota. Diane Myers werd ontvoerd 
door de handlangers van haar vader en 
ze slepen haar nu met geweld naar Fort 
Lincoln. Red Leaf is woedend en hij zal de 
gevangenneming van degene van wie hij 
houdt niet ongestraft laten. Tegelijkertijd 
bereidt het Amerikaanse leger zijn offensief 
tegen de coalitie van Cheyenne en Sioux 
voor. Er is goud gevonden op het land van 
inheemse Amerikaanse stammen en de 
invallen volgen elkaar steeds sneller op...

Op oorlogspad
 Didier Pagot
 Marc Bourgne

3/3  Little Big Horn river
ISBN: 9789463738385

Hardcover 
48 blz.

€ 19,95

Western - Op oorlogspad

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET

EERDER 
VERSCHENEN



je begint altijd met blikken en 
eindigt met schieten op alles 

wat beweegt... qué locura!

Heren, mijn verontschul-
digingen voor de staat 
van señor grijalva. In 

tegenstelling tot mij drinkt 
hij maar zelden...

wat een 
bestrijder van 

het kwaad.

buï, laat hem 
zien hoe je hier in 

leven blijft!

een circus! 
een circus met 
clowns die niet 
grappig zijn... 

ha ha ha!

u hebt 24 uur 
om te beslissen.

               estas son las 
mañanitas que cantaba el rey 

david à las muchachas 
bonitas...

maar 
voor de 

duidelijkheid: 
ik deel zijn 

mening...

dus we vertrekken over twee 
dagen... te paard en met het minimum 
aan bagage... de muilezels dragen 

het hoognodige materiaal.

Western - De schaduwen van de Sierra Madre
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Western - De schaduwen van de Sierra Madre

VERWACHT
NOVEMBER 2021 Nadat de Apaches zijn vrouw Lupe hebben 

vermoord en de jonge James hebben ontvoerd, 
kan Moroni Fenn aan nog maar één ding 
denken: zijn zoon terugvinden. Terwijl Buï en 
Meri hun best doen het spoor van de Apaches 
op te pikken, probeert Fenn vrijwilligers te 
vinden die hen kunnen helpen. Een club rijke 
industriëlen ziet het wel zitten om eens op 
iets anders te jagen dan leeuwen. Maar Meri 
waarschuwt ze: “Er zit een verschil tussen een 
Apache en een leeuw. Over het algemeen is 
de Apache bewapend.” En de Sierra Madre is 
geen savanne!

Western - De schaduwen van de Sierra Madre

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEETDe schaduwen van de 

Sierra Madre
Philippe Nihoul 
Daniel Brecht  
Het goud van Morrison  
Stage Coach
1/3.Nina Bronca 
ISBN: 9789463737968
2/3.Het pad van de duivel 
ISBN: 9789463737975
Softcover
48 blz. 
€ 9,95 

VAN DEZELFDE
TEKENAAR

EERDER 
VERSCHENEN



Western - Cluster Collector Pack Western

Western Cluster Collector Pack 
Chito Grant

Djian  Etien 
144 blz.

The Last Gambler
Sopena Pozuelo

168 blz. 
ISBN: 9789463736374 

2 x Hardcover
€ 59,95

VERWACHT
OKTOBER 2021

                     1 PACK
2 COMPLETE, DUBBELDIKKE
             VERHALEN

David Etien
is ook de 

tekenaar van: 

Op zoek naar de tijdvogel

De 4 van Bakerstreet

Rommelgen



Western - Cluster Collector Pack Western Western - Cluster Collector Pack
VERWACHT
DECEMBER 2021

Western Cluster Collector Pack 
Hippolyte: Bruneau  Chaland 

120 blz.
The Red Clay Chronicles: Guez Rol

144 blz. 
ISBN: 9789463738781 

2 x Hardcover
€ 59,95

                     1 PACK
2 COMPLETE, DUBBELDIKKE
             VERHALEN



 voordat we het kalme water van 
het meer bereiken, is er een stuk met 

stroomversnellingen en een flinke waterval 
van ongeveer tien meter... jasper en grote 
slang weten heel goed hoe ze dit moeilijke 

punt moeten passeren ... de tuscarora zouden 
ervoor kiezen om de kano's via de kant te 

dragen, maar dat is lang en 
gevaarlijk in het geval van 

achtervolgers! 

Dat is moedig van je! maar ik denk 
dat je niet kunt zwemmen... Laat mij 

maar want het is je nicht om wie 
ik geef!

mwe zullen
 de vrouwen eerst aan 
land brengen. jij houdt 

koers, als je deze 
sprong vreest! 

echt 
niet!

Ik ben niet bang 
voor een beetje 
stromend water 
na het zien van 

de oceaan! 

zij zwemt
 als een 

vis!

Goed! wees gerust, 
Jasper. we zouden je 

echt meteen te hulp schie-
ten... heb vertrouwen... 

gewoon volhouden! 
we zullen het meer

bereiken!

Western - Leather Stocking Kronieken

© 2021 Editions  Varou



VERWACHT
DECEMBER 2021

COMPLEET VERHAAL 
PER ALBUM
KLEINE OPLAGE
HARDCOVER

The Leather Stocking Kronieken is een 
bewerking van vijf romans van James Fenimore 
Cooper, wiens meesterwerk 'The Last of the 
Mohicans' het bekendste is. 

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

Leather Stocking Kronieken
Naar het verhaal van 

James Fenimore Cooper 
& Georges Ramaïoli Vae Victis!, 

Wanted, Zoeloeland
3/5. Ontariomeer

ISBN: 9789463738774
Hardcover 

56 blz. 
€ 19,95

EERDER
VERSCHENEN

Western - Leather Stocking Kronieken Western - Leather Stocking Kronieken

van de 
schrijver van: 



Vliegtuigstrip - EngElEnvlucht 

22 augustus 1914. 
Bergen, belgië, vlak bij 

de britse linies...

Niet veel om je 
tanden in te zetten. 
flauwe boel hier...

hé! kijk. daar lijkt 
wat te beleven. 
gaan we erheen?

Vliegtuigstrip - EngElEnvlucht 
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Vliegtuigstrip - EngElEnvlucht 

Augustus 1914, Europa is in beroering en de oorlog woedt ook op Frans grondgebied. Gavin 
en Andy zijn ingedeeld bij Squadron 6 van het Royal Flying Corps en vertrekken naar Noord-
Frankrijk waar de strijd in de lucht van start gaat. Ondertussen doen Colleen en Al Mosley, 
die bij de Daily Mail werken, onderzoek naar Lord Ascott. Ze volgen het spoor zelfs tot in 
Duitsland. Uiteindelijk perfectioneert Roland Garros de techniek van het gesynchroniseerde 
machinegeweer op zijn Morane-Saulnier vliegtuig en de overwinningen volgen elkaar op. De 
Duitsers krijgen deze nieuwe technologie in handen en rusten hun vreselijke Fokkers ermee 
uit waardoor de geallieerden zware verliezen leiden. Maar dan krijgen de Britse squadrons 
nieuwe vliegtuigen, de DH2, die beter bewapend zijn en het op moeten kunnen nemen tegen 
de Fokkers. De strijd in de lucht bereikt een hoogtepunt...

Engelenvlucht
 Wallace  Helden van de luchtmacht, 
     Air America
 Rivera Luchtpost, Vliegende Azen,
     Wouden van Opaal 
3 Zeppelin boven de Theemes
ISBN 3/4. 9789463738477
 4 Het Lafayette Escadrille 
ISBN 4/4.9789463738484
Softcover
48 blz.
€ 9,95

EERDER
VERSCHENEN

VERWACHT
OKTOBER 2021

COMPLEET VERHAAL
IN 4 DELEN
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hij haalt hem snel in en als hij op een paar meter is, valt het japanse toestel uit elkaar!

op dat moment 
daalt greg op 
volle snelheid 
naar een hamp.

hij werpt zich op zijn 
prooi en begint vanaf 

300 meter te schieten.

greg vertelde ons later 
dat hij in een reflex zijn 
gezicht beschermde met 

een arm. In het vuur dat op 
hem afkwam bij de explosie 
van de zero was dat alles 

wat hij kon doen.



EERDER
VERSCHENEN

3/6. De dood volgens Boyington
In 1943 hebben de Japanners niet veel geluk. Ten eerste 
is er de komst van een uitmuntend vliegtuig: de beruchte 
Corsair. Hun Zero’s zijn te licht om het op te nemen tegen zo’n 
monster. Ten tweede zit in een van die Corsairs... Boyington! 
Zijn scherpe brein staat nooit stil en heeft maar één doel: de 
Japanners terug naar huis schoppen, en wel zo snel mogelijk...

4/6. Corsair tegen zero
De Japanners zijn het zat dat hun boten structureel tot zinken 
worden gebracht door het Black Sheep Squadron. Zij bedenken 
een plan om het Squadron en zijn basis te vernietigen.  
Ze hebben een hydrobasis aangelegd en 
oefenen met watervliegtuigen om de basis 
bij verrassing aan te vallen. Spionnen die 
voor de geallieerden werken, spotten echter 
Japanse generaals die zich verzamelden 
om een grote aanval te ontwikkelen. De 
plaats waar ze elkaar ontmoeten is bijna 
onmogelijk om te bombarderen, maar 
Boyington besluit het te proberen... 

Oorlogsstrip - BlAck shEEp squAdron 
VERWACHT
NOVEMBER 2021

Black Sheep 
Squadron

  Pierre Veys
  Jean-Michel Arroyo

ISBN 3: 9789463738651
ISBN 4: 9789463738668

Softcover
48 blz.
€ 9,95 

COMPLEET VERHAAL
IN 6 DELEN
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en ook een 
voor mij!

bedankt, 
boris!

mooi, ze lijken 
het goed te doen 

daarboven...

Onze vijanden 
zullen je niet veel 
anders vertellen.

maak je niet druk. het zal
 niet lang meer duren...

maar wat doen wij hier?! 
Ik wil ook moffen 

neerschieten!

...tot je je ook in het 
het heetst van de strijd 
bevindt. voor nu blijven 

we alert en...

Oorlogsstrip - oostfront squAdron 
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Oorlogsstrip - oostfront squAdron 

VERWACHT
DECEMBER 2021 Juni 1943. De Franse piloten beginnen hun 

weg te vinden aan het Russische front. Ze 
zijn gewend geraakt aan de vliegtuigen en de 
omgeving, zowel de geografie als de mensen. 
De komst van jonge piloten geeft weer nieuwe 
energie aan de groep die is afgemat door 
de geduchte Russische winter en de eerste 
slachtoffers. Maar oorlog blijft oorlog... 

Oostfront Squadron
  Patrice Buendia Buck Danny, Adler

  Giuseppe De Luca Black Birds
5/5.Orjol

ISBN: 9789463738866
Softcover

48 blz.
€ 9,95 

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET

EERDER 
VERSCHENEN



Vergeten Oorlogen 
Collector Pack 
Schaamte en Vergetelheid
1898, Worden twee broers herenigd tegen de achtergrond de Amerikaans- 
Spaanse oorlog, uitgevochten in de Filipijnen...
Harriet  Macho
112 blz.
El Libertador
Juli 1808. Àngel Talavera is een eenvoudige boerenzoon 
en leidt in Andalusië het verzet tegen de indringer, 
vechtend aan de zijde van de aristocratie. Zijn hart wordt 
verscheurd tussen twee vrouwen, de ene strijdend aan 
zijn zijde, de andere dochter van een Spaanse edelman... 
Giraud  Rey 
112 blz. 
ISBN: 9789463738842
2 x Hardcover
€ 55,95

VERWACHT
DECEMBER 2021

                     1 PACK
2 COMPLETE, DUBBELDIKKE
             VERHALEN

Oorlogsstrip - vErgEtEn oorlogEn clustEr collEctor pAck
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VERWACHT
DECEMBER 2021

Defensie Collector Pack 
Maak de spannende missies van 
dichtbij mee die aan de marine en 
de luchtmacht worden toevertrouwd: 
militaire interventies in conflictgebieden, 
ondersteuning van de lokale bevolking, 
evacueren van eigen onderdanen en acties 
om de vrede te bewaren in samenwerking 
met andere landen en legeronderdelen. 

Bij de marine 
Thierry Lamy  Luc Brahy 

Centaures 
Eric Loutte Emanuel Herzet

ISBN: 9789463738859
4 x Softcover

4 x 48 blz.
€ 39,95

Oorlogsstrip - vErgEtEn oorlogEn clustEr collEctor pAck Oorlogsstrip - dEfEnsiE clustEr collEctor pAck

 1 PACK
2 COMPLETE VERHALEN



Een ontmoeting met een 
Britse destroyer die een 
Duitse spion komt ruilen 

tegen één van hun. 

Rustig aan, jongens. Een enkel teken 
van agressie kan de missie verknallen. 

We zouden ze met een enkel schot naar de 
kelder kunnen jagen, jammer hoor. Herr leutnant, we hebben toch 

helemaal geen agent voor ze?
Dat is een zaak die elders met een 
andere U    -boot wordt afgehandeld. 

Met Tommy’s moet je nooit alle eieren 
in één mandje leggen, matroos. 

Ons pakje 
ligt in 

het water 
en de U-47 

duikt, zoals 
verwacht. 

Klaar voor 
boven water. 
Enterploeg 

naar de toren. 

Dit bevalt me niks. 
Ik ga ergens iets te 

bikken scoren. 

Geef me één torpedo 
en de zaak is klaar.

Nou dan… schiet op, verdorie! 
Waar wachten jullie nog op?Hij dobbert aan de oppervlakte, 

volgens afspraak. Ik vertrouw het 
nog niet zo. Op de gevechtsposten. 

Waterdichte schotten sluiten. 

Niets te horen, 
kapitein. 

Jawohl, herr 
kommandant. 

Duiken naar 50 meter, herr leutnant. 
WE ontmoeten elkaar weer over een uur. 

Oorlogsstrip - u-47
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© UBA

Oorlogsstrip - u-47 
VERWACHT
DECEMBER 2021

Een geheime afdeling van de SS is op zoek naar 
Kommandant Prien nadat deze getuige was 
van een bloedbad onder Joden in Estland. De 
afdeling bezit een geducht wapen in de vorm 
van een futuristische elektrische onderzeeër 
(de PU-262), die onder de hoede van de SS 
versneld werd ontwikkeld en gebouwd. 
Prien en zijn bemanning zijn ideaal voor de 
eerste missie: zwaar water van Noorwegen 
naar Engeland brengen. Kommandant Prien 
moet echter wel overtuigd worden van 
zijn bijdrage, want na zijn ervaring aan het 
Oostfront gelooft hij niet meer in de oorlog.

U-47 
13/14 In de klauwen van de SS
  Jennison
  Balsa
ISBN: 9789463738873
Softcover
48 blz.
€ 9,95 

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET

Op een hopeloze missie komt de U-47 tussen 
twee vuren te liggen. Van commandant 
Walters, die met zijn Britse torpedojagers een 
persoonlijke strijd uitvecht met de stier van 
Scapa Flow. En van de PU-262, een U-boot van 
de SS die jacht op hem maakt. Commandant 
Prien van de U-47 ziet geen andere mogelijkheid 
dan de twee tegenstanders tegen elkaar uit 
te spelen in een kat-en-muisspel dat ook zijn 
ondergang kan betekenen. De U-47 heeft een 
kans om de uitkomst van de oorlog te bepalen, 
als het de geheime SS-basis kan uitschakelen 
die de operatie leidt.

U-47 
14/14 Alliantie van het kwaad

  Jennison
  Balsa

ISBN: 9789463738880
Softcover

48 blz.
€ 9,95 



Oorlogsstrip - u-47 collEctor pAck

U-47 
Collector Pack 3

Bevat U-47 deel 9-10-11 
Jennison

Balsa
ISBN: 9789463738897 

3 x Softcover
3 x 48 blz. 

€ 29,95 

VERWACHT
DECEMBER 2021

EERDER 
VERSCHENEN

INHOUD



COLLECTOR PACK - Tessa

Tessa Compleet
Collector Pack 

Mitric  
Louis

ISBN: 9789463736336 
7 x Softcover

7 x 56 blz. 
€ 69,95 

VERWACHT
OKTOBER 2021

 INHOUD

OP = OP

NOG 1X TERUG

 OP NORMAAL 

ALBUMFORMAAT

Alleen als set 

verkrijgbaar



wow!

dit is prachtig!

zdenka, 
wacht!

daar! achter die
bergkam zag ik
een schaduw!

momentje...

Ik weet toch zeker dat ik iets 
heb zien bewegen.

Laten we gaan. de anderen 
zullen inmiddels wel 

ongerust zijn!

geloof me, er is 
hier iets dat net 

bewoog!

Ik raak nog gestrest 
van je, sista. Kom, 
dan gaan we terug 

    naar het schip. Het 
      begint fris 

         te worden.

... zijn deze kiezels 
op een andere planeet 

een fortuin waard.

met een 
beetje geluk... 

hmpf!

het is inderdaad heel mooi, 
maar je hebt vast spoken 

gezien... er is hier 
niemand.

Ik kom
eraan.

Sciencefiction - Gunblast Girls
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VERWACHT
OKTOBER 2021

Zdenka brengt haar groep stoere meiden 
die voor de duivel niet bang zijn, weer 
bij elkaar. Ze krijgen een simpele en 
lucratieve missie aangeboden... 
Simpel? Misschien niet helemaal... 
Maar dat maakt niet uit. De 
Gunblast Girls zijn weer samen, 
dus er staat het sterrenstelsel wat 
te wachten...
Deze heldinnen met een hart 
van goud nemen je mee naar 
alle vier de hoeken van het 
bekende universum. Voor 
zover het universum vier hoeken 
heeft tenminste... Het zouden er 
zomaar een heleboel hoeken 
kunnen zijn...Volg ze door 
de vele lagen van het 
ruimte- tijdcontinuüm. Klik 
je veiligheidsgordel maar 
vast, want deze dames 
beschouwen hun avonturen 
als een spel dat als doel heeft om te leven met de snelheid van 
het licht. Hoewel... lichtsnelheid is eigenlijk meer voor bejaarden!

COMPLEET VERHAAL 
IN 2 DELEN
KLEINE OPLAGE
HARDCOVER

Sciencefiction - Gunblast Girls

Gunblast Girls 
 &  Crisse 

1. Hier heb je 'm, sukkel! 
ISBN: 9789463738361

2. Koyaanisqatsi 
ISBN: 9789463738378

Hardcover
48 blz.

€ 19,95 



Sciencefiction - De laatste mens
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VERWACHT
OKTOBER 2021 In een rauwe, wrede woestijn, waar mens 

en machine niet met elkaar overweg kunnen, 
probeert een klein maar hard meisje het met 
bloed doordrenkte landschap over te steken 
in de hoop een veilige plek te vinden. Maar 
in plaats daarvan ontdekt ze iets wat ze 
nooit zou verwachten in dit verlaten land.

DE LAATSTE MENS is het volledig met 
de hand geschilderde debuut en tevens 
meesterproef van auteur/illustrator Merel 
Moonen. Dit album bestaat uit de twee 
korte verhalen DE LAATSTE MENS en het 
prijswinnende VORMEN. Bekroond met de 
Publieksprijs Plastieken Plunk 2017. 

Door het gebruik van verf en overige 
schildertechnieken heeft het realiseren van 
dit album meer dan twee jaar gekost en 
is nu voor het eerst in het Nederlands 
verkrijgbaar.

De laatste mens 
 & Merel Moonen

ISBN: 9789463738330
Softcover

48 blz. 
€ 9,95

Sciencefiction - De laatste mens



11

Ook andere kolonies worden slachtoffer van de meedogenloze Flann. 
Star Patrol verliest het ene na het andere schip! 

In een restaurant op Neptunus...

Ik weet dat je eigenlijk verlof 
hebt, Kenton. Maar we hebben 
je hulp hard nodig. Mag ik je 
dat vragen, zo kort na 

de laatste missie?

Natuurlijk!
Vraag maar

raak!

We hebben al tien schepen verloren 
in onze strijd tegen die plunderaars
genaamd de Flann! Ze stelen onze 

uranium en zetten de mijnwerkers als
slaven aan het werk! We moeten 

iets doen!

We gaan een
andere aanpak
proberen. Ik wil
dat jij in de mijn
gaat werken en
jezelf daar laat
ontvoeren!
In orde?

Dat is riskant!
Maar ik snap

uw dilemma.
We moeten de

Flann van binnen
zien te raken

om ze te kunnen
verslaan. Oké!

Ik doe mee!

Een week later in een mijnschacht op
de maan Titan.

Doorlopen!
We zijn hier

niet voor onze
lol! Sneller!

M’n kompels 
vertrouwen me
inmiddels. Als zij

me niet verdenken,
dan merken de
Flann ook niks.

Dave Kenton werkt harder dan hij ooit gedaan heeft!

Het is een wonder dat ik m’n rug nog 
niet heb gebroken! Wat een gruwelijk 

karwei. Gelukkig ben ik fit!

Alarm! Alarm!
Verlaat de

mijn!

Ze zijn
terug!

We moeten
weg
hier!

Dat waren de laatste
gevechtsschepen!
Start de landing
onmiddellijk.

Sciencefiction - Science Fiction Comics
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VERWACHT
OKTOBER 2021 Een compilatie van klassieke science fiction 

verhalen. Achttien roerende reizen naar 
onbekende werelden.

Science Fiction Comics
 Murphy Anderson, Jon L. Blummer, John 
Celardo, Steve Ditko, Jack Kirby, Joe Kubert, 
Rocco Mastroserio, John B. Michel, Norman 
Nodel, John Rosenberger, Werner Roth, Alex 
Schomburg, Alex Toth en Wally Wood 
Redactie: Tim Aarts
ISBN: 978-90-830233-1-1
Softcover
Met Gratis Art-Print
128 blz.
€ 10,99

Sciencefiction - Science Fiction Comics

TIJDELIJK MET
GRATIS ART-PRINT



"op voorwaarde 
dat hem niets 

overkomt, 
majoor..." 

"Helemaal 
niets." 

Nogmaals be-
dankt voor het 

accepteren van ons 
voorstel, meneer 

Buzz. 

Als u me wilt 
volgen... 

Mister. Fool 
wacht op ons in de 
televisiestudio.

Uh... is... 
moet het echt? 
Waar moet ik het 

over hebben
 op tv? 

Verplicht, ja... 
de beelden van uw in-

huldiging zullen in heel 
plezierpiek worden 

uitgezonden... 

Ze zullen ook 
opnieuw worden uit-
gezonden in al onze 

kolonies van het 
zonnestelsel... 

Miljoenen kolonialen hebben 
hier familie of kennissen vastzit-
ten. Ze moeten dringend gerust-

stellend nieuws horen. 

Sciencefiction - Urban
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VERWACHT
NOVEMBER 2021

De pret op Plezierpiek neemt drastisch 
af na een nieuwe terroristische aanslag, 
in opdracht van Merenia Colton en haar 
familie. De "vakantiegangers" blijven de stad 
ontvluchten en Springy Fool en A.L.I.C.E. 
proberen de rust en het vertrouwen te 
herstellen. Maar de de federatie besluit ter 
plaatse het heft in eigen handen te nemen. 
Het lijkt erop dat het spel ten einde loopt...

Sciencefiction - Urban

VOORDEELPAKKET

++

DEEL 1 + 2 
TIJDELIJK SLECHTS € 14,95 

Urban 5 
 Luc Brunschwig 
 Roberto Ricci 
5. Schizo Robot 
ISBN: 9789463738941
Softcover
64 blz.
€ 9,95

EERDER 
VERSCHENEN



TAKATATAKA
TAKTAK! TAKTAKTAKATATAKATAKTAK!

TAKATATAKATAKTAK!

TAKATATAKATAKTAK!
DIE 

SMEERLAPPEN 
VERLATEN 
HET KAMP!

HET IS ZE 
GELUKT!

MET DE 
STROMING 

HIER…

… ZIJN ZE 
VOORLOPIG 

NIET TERUG.

BLO
P !

BLO
P !

BLO
P !

BLO
P !

BLOP !
BLOP !

BLOP !
BLOP !

Sciencefiction - De Dominanten
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VERWACHT
DECEMBER 2021 Het is tijd voor de laatste confrontatie.

Neal heeft vanaf het begin gelogen. Hij is nooit 
in contact geweest met een ruimtestation, er 
is geen link gelegd met andere verzetsgroepen 
en daarom weet niemand of het mogelijk is 
om de Dominanten neer te halen. Hij bereidt 
zich echter voor om kernkoppen naar San 
Francisco te sturen, waar een groot aantal 
buitenaardse wezens zit. Bij het vernemen 
van de ophanden zijnde aanval, staan   de 
Toegewijden op en bereiden zich voor om de 
'Sterrengoden' tot elke prijs te beschermen. 
Andrew, geïnfiltreerd in het verzetskamp,   
zou graag willen ontsnappen om de komende 
slachtingen te vermijden. Maar zijn dochter is 
volledig toegewijd aan de zaak van Neal en wil 
niet meegaan... 

Sciencefiction - De Dominanten

Sylvain Runberg en Marcial Toledano sluiten hun verhaal af in een intens slotdeel. Het einde 
van een reis naar het hart van een Amerika dat wordt bedreigd door onverschillige en stille 
buitenaardse wezens. 

De Dominanten 
3. Aardschok 
 Runberg 
 Toledano 
ISBN: 9789463738835
Softcover
48 blz.
€ 9,95

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET

EERDER 
VERSCHENEN



Avontuur - Eleonora Mandragora

© 2021 Rue de Sevre

WOW!

hier 
is het.



In het vredige woud van Brocéliande volgt de 
jonge Eleonora de druïdische leer van haar 
vader, de grote tovenaar Merlijn... tot de dag 
waarop hij wordt gedood, overweldigd door 
de verschrikkelijke kreet van een Mandragora-
wortel. Maar de geest van Merlijn is niet van 
plan om lang dood te blijven en het is aan zijn 
dochter om hem te redden. 

Eleonora Mandragora
  Séverine Gauthier 

  Thomas Labourot
Troll, De Hartendiefjes, 

De kronieken van Konvooi
1. Merlijn is dood, leve Merlijn! 

ISBN1: 9789463738422
2. De dood bedrogen
ISBN2: 9789463738439

Softcover
64 blz.
€ 9,95

Een avontuur 

in 5 delen voor 

liefhebbers van 

Munuera

Avontuur - Eleonora Mandragora Avontuur - Eleonora Mandragora
VERWACHT
OKTOBER 2021



Avontuur - Wild Geraas
©

 2
02

1 
M

en
lu



VERWACHT
OKTOBER 2021

Zodra Halloween uit het straatbeeld verdwijnt,
is het niet Sinterklaas, 
maar de Kerstman die verschijnt.
Raken we Sint & Piet voorgoed kwijt?
Is de vraag die voor ieder kind overblijft...

WILD GERAAS is de eerste lange 
kinderstrip sinds jaren over Sinterklaas. 
Als de Kerstman het Sinterklaasfeest 
volledig dreigt over te nemen moeten 
de kinderen ingrijpen om hun geliefde 
Sinterklaas te komen redden. WILD 
GERAAS is een must have voor de 
feestdagen!

“Het leukste stripboek dat ik ken.” – 
Sinterklaas.
“Een perfect cadeau voor in de schoen. 
Past precies.” – Piet.
“I’m loving it!” – Santa Claus.

Avontuur - Wild Geraas

Wild Geraas 
 Ludriks
  Legito Geelen
Hardcover
64 blz.
ISBN: 9789463738323
€ 19,95 
Softcover
64 blz.
ISBN: 9789463738316 
€ 9,95 



pas op zijn 
vinger, als hij je krabt, 

ga je zeker dood.

De koning 
raakt je aan, God 

geneest je... 

wees 
voorzichtig!
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Avontuur - Angelique, Complot in het paleis



VERWACHT
NOVEMBER 2021 Aan het hof van Lodewijk XIV was de 

uitspraak "Alles om de koning een plezier 
te doen". Cecile, nu Gravin van Altafuente, 
beweegt zich vrijelijk in deze omgeving. 
Doordat zij de koning weet te behagen, wekt 
ze de jaloezie van Madame de Montespan. 
Maar dan raakt het kistje van de koningin 
zoek en wordt Agnes, hofdame en vriendin 
van Cecile, ontvoerd. De jonge gravin gaat 
op zoek naar haar. De bezorgdheid om 
haar vriendin neemt toe als het paleis van 
Versailles het toneel wordt van verdachte 
sterfgevallen...

Avontuur - Angelique, Complot in het paleis

DEEL 1 + 2 
TIJDELIJK 
SLECHTS: 

€ 14,95

++
VOORDEEL-

PAKKET

Angelique, 
Complot in het paleis 3 
De vergiftigde naald 
 Carbone
 Giulia Adragna
ISBN: 9789463738682
Softcover
64 blz.
€ 9,95 



Wat zullen We doen als We niets zien? 

ik denk... niets...

hey, hoor je dat?

klote mist! 
zie jij iets?

yeah! ik zag de code, 
laat maar vallen!
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Avontuur - Jong Verzet



VERWACHT
DECEMBER 2021 September 1941. De Duitse inlichtingendienst 

probeert de netwerken van verzetsstrijders te 
vernietigen. Doc, nog steeds in de vrije zone, 
keert terug naar het dorp om zijn vrienden 
weer te zien en in contact te komen met 
het Hectornetwerk. Andréas Folmer, een 
undercoveragent, sluit zich ook bij hen aan. 
Operatie Porto kan beginnen... Ondertussen 
schiet het complete vlindernetwerk opnieuw 
te hulp bij de parachutedroppings van wapens 
uit Londen. 

Jong verzet 
5. De spion onder ons 
 Franck Dumanche

 Nicolas Otéro
ISBN: 9789463738958 

Softcover
48 blz.
€ 9,95 

Avontuur - Jong Verzet

EERDER 
VERSCHENEN



Art-Book - Obliskura
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Art-Book - Obliskura

“Stap in een vreemd land vol duistere 
fantasie en gevreesde wezens. Obliskura is 
het debuut kunstboek van Alex Konstad dat 
dient als introductie in zijn fantasiewereld. 
Dit prachtige kunstboek vol schilderijen en 
lichte proza, dient als een toegangspoort 
tot de wereld van Obliskura.”

Alex Konstad is een conceptkunstenaar en 
illustrator uit de bossen van Portland Oregon, 
momenteel woonachtig in Los Angeles,
Californië. Hij werkt momenteel voor Netflix. 

Obliskura
 Alex Konstad

ISBN: 9791096315697
hardcover

200 blz. 
€ 50,00

VERWACHT
OKTOBER 2021
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Art-Book The art of Nurzhan Bekkaliyev

The art of Nurzhan 
Bekkaliyev

 Nurzhan Bekkaliyev
ISBN: 978-84-1232-804-2

hardcover
136 blz. 
€ 30,00

VERWACHT
OKTOBER 2021
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Art-Book - Abominations

Hou je van horror en fantasy? Hier zijn beide!
In Abominations vind je meer dan 200 pagina's 
met wezens en personages gemaakt door 
Björn Hurri.

Hij is een bekroond conceptartiest en 
artdirector, hij heeft voor alle grote uitgevers 
gewerkt en met meer dan 100 titels op 
zijn naam (waaronder games als Horizon: 
Zero Dawn, Alien Isolation, God of War 4, 
Dishonored, League of Legends en nog veel 
meer) is hij een graag gezien docent. Hij 
geeft sinds 2008 les aan kunstenaars en 
Björn deelt zijn kennis in lezingen en demo's 
op talloze workshops en evenementen in 
meerdere landen.
Daarnaast bouwt hij een gemeenschap 
onder de vlag van 30 min Warmup, waar hij 
elke ochtend zijn werkwijze leert. Hij runt 
ook de populaire kunst-challenge Unreal 
Björnament. Björn en zijn gezin wonen in 
Letland. Hij wordt vaak uitgenodigd voor 
internationale evenementen, lezingen en 
portfoliobeoordelingen. 

VERWACHT
NOVEMBER 2021

Abominations
 Björn Hurri
ISBN: 9791096315697
hardcover
248 blz. 
€ 45,00
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Art-Book - The art of Michael Knapp

VERWACHT
NOVEMBER 2021

The art of Michael Knapp, 
Glance
 Michael Knapp
ISBN: 
hardcover
104 blz. 
€ 30,00

Michael Knapp's liefde voor tekenen en 
visuele verhalen vertellen begon al vroeg in 
zijn jeugd, in zijn geboorteplaats Wilkinsburg, 
Pennsylvania (net buiten de stadsgrenzen 
van Pittsburgh). Hij groeide op in een 
inspirerende buurt en omgeving, waardoor 
zijn liefde voor tekenen zich kon ontwikkelen 
naar illustratie, strips, animatie en films. Hij 
woont al meer dan twintig jaar in New York 
City, waar hij als production designer aan 
animatiefilms werkt voor studio's als Blue 
Sky Studios (R.I.P.) en Netflix Animation. 
Terwijl normale professionele activiteiten 
vereisen dat de maker de kunstwerken plant 
en structureert, is dit boek het resultaat 
van zijn geest en handen die samen korte 
wandelingen maken in richtingen die je zelf 
kunt ontdekken.
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Art-Book The art of KyuYongEom

The art of KyuYongEom
 KyuYongEom
ISBN: 9788412328042

hardcover
136 blz. 
€ 30,00

VERWACHT
DECEMBER 2021




