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Beste striplezer,

Nog geen drie maanden geleden dwarrelde onze 
eerste Pluim van de persen, en nu heb je al 
een tweede nummer in je handen, met de vaste 
ingrediënten: strips, strips, strips. En het is meteen 
ook een feestnummer want… uitgeverij Daedalus viert 
haar vijftiende verjaardag!

In december is het precies vijftien jaar geleden dat 
onze eerste strip verscheen, onze eerste pluim voor 
gevederde kwaliteit. Al vijftien jaar lang sieren onze 
veertjes tal van albumcovers en sinds vorig jaar 
heeft Daedalus ook een klein broertje: Diedeldus, 
te herkennen aan het penseeltje op de cover. De 
Daedalus-familie groeit, net als ons leespubliek, en dat 
doet ons plezier. Daarom deze feestelijke Pluim voor 
jullie!

En er is meer… Oceaankind, van Maxe L’Hermenier en 
Stedho, is ons duizendste (!) album. In december is het 
dus dubbel feest. En dat laten we niet onopgemerkt 
voorbijgaan! Kijk maar eens op de achterzijde van De 
Pluim…

Weer ter zake nu, ter strips! Voor het tweede deel 
van De Duivelsprinsen spraken we met JD Morvan, 
die Jack Vance tot leven bracht, maar ook de boeken 
van Boris Vian verstripte. Een grote monsieur, zoals 
ze dat zeggen. Een ander sciencefictionpareltje is 
Elecboy, in het eerste deel schetst Jaouen Salaün een 
schitterende scène, een decor waarin je voelt dat er 
van alles te gebeuren staat… en die cover!

Van bij het begin heeft geschiedenis een plekje bij 
Daedalus. Met Lincoln en Churchill gaan we niet al te 
ver terug in de tijd, maar wat een indrukwekkende 
figuren! In De kronieken van Roncevaux trekken we 
in het spoor van Karel de Grote de Pyreneeën over, 
en daar maken we kennis met Juan Luis Landa, een 
Baskische auteur die we een paar prangende vragen 
stelden.

Intussen woedt mijlenver daarvandaan de bloedige 
strijd rond Shalin, in het allerlaatste deel van 
Servitude, dat eindigt op een… dat ga ik natuurlijk niet 
prijsgeven. We zijn in elk geval blij dat het einde nog 
niet in zicht is voor Dwergen, Elfen en De 5 Rijken, 
drie reeksen waarvan elk deel ons blijft verbazen – bij 
De 5 Rijken val je tegen het einde van elk deel van de 
ene verrassing in de andere, love it!

Het Weeshuis en A Fake Story zijn misdaadthrillers, 
mysteries met een intrige dat je pagina na pagina 
dieper meesleurt en je pas helemaal op het einde 
loslaat – of net niet meer loslaat.

Je leest het, weer een hele hoop strips die een pluim 
verdienden, en die van ons ook kregen!

Veel leesplezier,

Luk Schrijvers 
uitgever
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De duivelsprinsen
Een homerisch ruimte-epos gebaseerd 
op het cultwerk van Jack Vance

een interview met de auteur
Jack Vance is springlevend. Na Tschai verstript JD Morvan 
nu ook De Duivelsprinsen, nog zo’n ruimte-epos van 
de Amerikaanse sciencefictionlegende. Per boekdeel 
voorziet JD Morvan twee strips om het hele verhaal te 
vertellen, dus 10 albums in totaal. Maar hoe distilleer je 
precies de essentie van zo’n groots werk in een strip?

Aan het begin van De Duivelsprinsen bedank je Li-An, met 
wie je Tschai maakte, omdat hij jou Jack Vance heeft leren 
kennen.

JD MORVAN: Ik ben Li-An indertijd gaan opzoeken tijdens 
een reis naar La Réunion. Daar heeft hij me over de boeken 
verteld en ik heb er daar meteen ook een paar gevonden, 
en gekocht. Voor veel geld, want in La Réunion is alles duur, 
toch wat cultuur betreft, omdat het moet worden ingevoerd.

Daar heb ik dus Tschai ontdekt, en ik vond het geweldig! 
Ik kende Jack Vance voordien helemaal niet, dus het is echt 
dankzij Li-An dat ik ze heb ontdekt.

Heb je De Duivelsprinsen gelezen met het idee om er 
een verstripping van te maken, of is de uitgever op jou 
afgestapt?

MORVAN: Ik had de reeks al gelezen, maar in de tijd 
waarin ik ook Tschai had gelezen, dus een hele tijd geleden. 
Ik weet dat ik ze toen heb verslonden. (lacht) En elk hoofd-
stuk begint ook met een kort stukje over een mijlpaal in de 
geschiedenis van de Oikoumene, dat was mij bij het lezen 
al opgevallen, en ik heb eigenlijk geen goede manier 
gevonden om dat in de albums te verwerken, maar hé, ik 
heb mijn best gedaan! (lacht)

De verhalen zijn geweldig, die Duivelsprinsen, het 
verhaal van de wraak van Kirth, helemaal anders dan 
wat we in Tschai hebben gelezen, duisterder ook… Ik 
heb de uitgevers van Jack Vance leren kennen toen 
Li-An covertekeningen voor hen moest maken, en 
ik heb toen aan Koen (Vyverman, uitgever van de 
boeken van Jack Vance, red.) en John Vance voorgesteld 
om De Duivelsprinsen te maken voor Glénat. Iedereen 
zat meteen op dezelfde lijn!

Ben je nu een Jack Vance-specialist? 
MORVAN: Nee, helemaal niet, ik ben een liefhebber van 

Jack Vance, ik lees graag sciencefiction en ik heb wel meer-
dere dingen van hem gelezen, maar dat maakt me nog geen 
specialist. (lacht)

In Tschai draait het verhaal rond Adam Reith, en ook in De 
Duivelsprinsen is er één hoofdpersonage, Kirth Gersen, 
en toch zijn beide personages heel verschillend…

Klopt. Ze hebben een heel verschillend karakter. 
Adam Reith is – in mijn ogen toch – een typische 
Amerikaan, iemand die aankomt op onbekend terrein 
en daar meteen probeert alle problemen op te lossen. 
Hij voelt aan als een soort superheld uit de jaren 50 
of uit een western, maar in mijn stripbewerking heb 
ik geprobeerd dat toch wat te doorbreken om hem 
wat… menselijker te maken.

Bij Kirth Gersen draait alles echt om de 
wraak, de wraak die hem drijft. Hij is 
meer op zichzelf gericht, hij hoeft de 
wereld niet te redden. Hij is ook een 
duisterder figuur.

Als je aan zo’n verstrip-
ping begint, bereid je dan 
meteen de verschillende 
delen voor, voor je aan 
het eerste begint?

MORVAN: Ik heb 
het eerste en 
het tweede 
deel 

geschreven, maar meer nog niet. De andere delen zitten in 
mijn hoofd, van toen ik ze gelezen heb, maar ik heb nog niets 
op papier gezet. Ik weet ook dat ik telkens twee delen van 
54 pagina’s per boek heb om het verhaal te vertellen, dus ik 
maak me geen zorgen, dat komt wel goed. (lacht)

Intussen ben ik wel begonnen met het scenario voor het 
tweede boek, dus voor delen drie en vier van de stripreeks, 
zodat Paolo verder kan werken.

Voor De Duivelsprinsen werk je samen met Paolo Traisci, 
hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

MORVAN: Ik heb Paolo voor het eerst ontmoet op een 
stripfestival in Italië, het festival van Lucca. Het is eigenlijk 
Olivier Jalabert, indertijd uitgever bij Glénat, die de reeks 
heeft opgezet en die ons aan elkaar heeft voorgesteld. Ik 
vond zijn tekeningen geweldig, een moderne tekenaar, dus 

ik had meteen zin om met hem samen te werken. Het is 
bovendien ook een geweldige kerel.

De Duivelsprinsen is zowat het debuut van Paolo, 
hoe verliep jullie samenwerking?

MORVAN: Ik werk met veel verschillende 
tekenaars samen, en dat verloopt altijd wel 

goed. Je leert ook bij van elkaar. Bij jonge, 
beginnende tekenaars heb je nog 

eens het voordeel dat ze – net door 
die onbevangenheid – heel wat 
kunnen bijdragen aan het verhaal. 
Zo ontstaat er een album dat net 
weer wat anders is…

Geef je feedback op de 
tekeningen?

MORVAN: We bespreken 
vooral veel tijdens de story-
boardfase, daar wordt de 
regie geschreven voor het 
verhaal, en dat vind ik wel 
belangrijk. Maar Paolo is 
heel sterk in storyboarden. 
En als er iets niet duidelijk 
is voor de lezer, dan over-
leggen we wel hoe we het 
moeten aanpakken. Nadien, 
tijdens de tekenfase zelf, zijn 

er af en toe wel wat details, 
maar daar draait het toch 

vooral om vertrouwen. 

Hoe doe je dat, zo’n roman 
verstrippen?
MORVAN: Tja… (lacht) Je begint 

natuurlijk met het lezen van het boek. 
Wanneer ik het boek lees, zie ik het 
meteen ook al in de vorm van een strip-
verhaal. Ik heb een lange tijd geleden 
ook zelf getekend… Ik durf niet te 

beweren dat ik de verhalen zie alsof ik 
ze heb getekend, want ik weet niet meer 

goed welke stijl ik had. (lacht) Maar ik zie het 
verhaal wel meteen in platen, en in vakjes, 
dat is mijn manier van werken en dat is dus 

ook mijn manier van lezen. Het gaat bijna 
vanzelf.

Ik bedenk meteen hoe ik bepaalde scènes op papier kan 
zetten, en je moet vaak ook al bekijken welke scènes je kunt 
weglaten. Scènes die voor het verhaal niet essentieel zijn, 
kan je eigenlijk weglaten – tenzij ze bijdragen aan het ritme 
en de schoonheid van de strip, bijvoorbeeld, dat is een afwe-
ging die je maakt.

Ik heb dat trouwens ook als ik voor mijn plezier lees, 
zonder dat er nadien een verstripping komt. 

Je bent met veel verschillende dingen tegelijk bezig, 
verstrippen maar ook eigen scenario’s…

MORVAN: Ik doe inderdaad veel dingen tegelijk. Daardoor 
zijn er ook veel projecten die parallel lopen, maar die in 
verschillende fases zijn… afhankelijk van het tempo van de 
tekenaar ook. Maar dat werkt voor mij stimulerend, ik kan 
telkens met andere dingen bezig zijn. 

Hoe werk je het liefst? Een verstripping van een roman 
is heel anders dan een verhaal dat in je hoofd ontstaat…

MORVAN: Ik vind het allemaal interessant, of het nu een 
verhaal is dat ik zelf bedenk, een verstripping van een roman 
of een biografie die ik schrijf. Ik wil gewoon goede verhalen 
vertellen, in stripvorm. Verhalen die leuk zijn om te lezen, dat 
is het belangrijkste. Een lezer moet genieten van het verhaal 
op zich.

Ik zorg ook graag voor een gelaagdheid, dat een lezer op 
een dieper niveau ook iets kan bijleren, bijvoorbeeld. Maar 
een verstripping, een eigen scenario of een biografie… het 
zijn gewoon drie verschillende dingen dus ik heb daar niet 
echt een voorkeur.

Bij een verstripping moet je kijken wat je behoudt en wat 
je weglaat, moet je zorgen dat het verhaal er staat, en ook 
je eigen stem laten doorklinken. Het blijft jouw bewerking, 
dus die is per definitie anders dan de bewerking van iemand 
anders, je gaat op zoek naar een evenwicht tussen de stem 
van de schrijver en jouw stem.

Voor een biografie moet je op zoek gaan naar de veel-
zeggende momenten, kantelpunten. Het geweldige aan 
Madeleine Résistante (dat in 2022 bij ons zal verschijnen, 
red.), bijvoorbeeld, is dat Madeleine zelf nog leeft. Ze is een 
geweldige vrouw, een vriendin, en dat maakt de zoektocht 
naar die sterke momenten nog interessanter.

En om een verhaal te verzinnen heb je verbeelding nodig, 
maar die heb ik in overvloed. Ik heb daarvoor dus niet echt 
stress.

Bij elke methode liggen de ‘problemen’ op een ander 
niveau, maar niets is onoplosbaar.

Op de cover prijkt JD Morvan, niet J-D Morvan, of Jean-
David Morvan…

MORVAN: Op school noemden ze mij Jean-Daniel, want 
ook dat is J-D, of Jean-David… Na een tijdje zelfs Jean-
Baptiste, Jean-Michel, Jean-Pierre of Jean-Marie. Dus dan is 
JD wel makkelijk, dat is mijn ‘artiestennaam’ geworden. JD 
Morvan.
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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
ie

n
c

ef
ic

ti
o

n

Korte inhoud
Kirth Gersen is op wraak belust. 
Toen hij amper negen was, werden 
zijn ouders vermoord. Hij is vast-
besloten 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. In het eerste deel las 
je hoe Kirth kennismaakte met de 
bevallig Pallis, en met Lugo Teehalt, 
een plaatsbepaler die een prachtige 
planeet had ontdekt in opdracht van 
niemand minder dan… Attel Malagate. 
Maar die laatste gebruikt natuurlijk 
een schuilnaam. Met drie hoge piefen 
– drie mogelijke opdrachtgevers – van 
de Universiteit van de Zeeprovincie 
trekt Kirth naar de ongerepte planeet, 
in de overtuiging dat hij zo Attel 
Malagate kan ontmaskeren. Want één 
ding staat vast: Attel Malagate moet 
worden uitgeschakeld!

Na de verstripping van Tschai 
waagt JD Morvan zich nu aan de 
verstripping van Duivelsprinsen, 
met schitterende tekeningen 
van de jonge Italiaanse tekenaar 
Paolo Traisci, een lust voor het 
oog!
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Kirth 
probeert te 
ontsnappen!

Hij heeft ’n 
deur open 
gekregen!

Laat me 
los!

Hij smeert 
‘m!

Ik ben misschien 
toch van 
wat hoog 

gesprongen…

We komen 
je wel 
halen!
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tschaï 
De waanzinnige planeet
De waanzinnige wereld van Jack Vance, 
gebundeld in vier integralen

metronom’
Slotdeel van deze intrigerende sciencefictionreeks

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

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

TSCHAI: DE WAANZINNIGE PLANEET 2
Onder de Wankh
Scenario: JD Morvan naar Jack Vance
Tekeningen: Li-An
Inkleuring: Scarlett Smulkowski

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

In vier integrale uitgaven bundelen 
we de volledige wereld van Tschai. In 
het dossier van deel 1 las je over de 
boeiende levensloop van Jack Vance. 
In dit tweede deel geven we je een 
overzicht van alle werelden die Jack 
Vance heeft gecreëerd, een volledige 
bibliografie met telkens een korte 
inkijk in de inhoud van het werk. Zo 
brengen we, integrale na integrale, 
Jack Vance en zijn wereld weer een 
stukje tot leven.

Hoe ver mag een overheid 
gaan om de bevolking 
onder controle te houden? 
Dat is de centrale vraag 
in deze dystopische thril-
lerreeks van Corbeyran, 
in direct colour getekend 
door Grun.

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 herprogram-
meringshel. 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…
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Pak je 
wapens en 
maak je 
klaar om 
ze af te 
slaan als 

ze proberen 
naar boven 
te klimmen!

Ylin-Ylan?

Slaap je?

Zeg toch wat, 
asjeblieft...

Als ik ooit terugkeer naar 
Cath, dan verstop ik me in 
de verste grot in de Tuin 
van Blauwe Jade en kom ik 
nooit meer tevoorschijn. 

áls ik ooit terugkeer!

Waarom zou 
je niet 
gewoon 
je oude 

leven weer 
opnemen?

Omdat ondertus-
sen vast al een 
ander Bloem van 
Cath is geworden.

Ze kan het 
krijgen... Zolang 

ze maar een 
andere bloem dan 

Ylin-Ylan voor 
haar boeket kiest.

We zullen 
samen zijn, 

en dat is 
toch wel het 

belang-
rijkste, of 
niet soms?

Je snapt er niks van, Adam.

Ylin-Ylan... ik... 
ik hou...

Laat me 
nu maar.
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Elecboy
Postapocalyptische fictie, tussen Mad Max en Prometheus

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 plaats-
gemaakt voor armoede, geweld en 
barbaarsheid. In een westerndecor, 
tussen de provisoire hutten en zonne-
panelen, probeert een onafhankelijke 
gemeenschap te overleven. De zoek-
tocht 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 aange-
vallen door vreemde, engelachtige 
schepsels… in deze post-apocalyp-
tische wereld gaat de strijd voor 
het overleven voort, tot de wereld 
vergaat!

Jaouen Salaün (Eternum) maakt 
met Elecboy een sciencefiction-
verhaal waar hij – van concept 
tot uitwerking – achttien jaar aan 
heeft gewerkt. Het resultaat is 
een mysterieuze vertelling over 
een postapocalyptische wereld 
waarin schoonheid net onder de 
oppervlakte gloort… maar net 
daar zit ook het gevaar.
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Sylvio, laat 
hem los!

Sylv...!
hng!

Hou je ogen  
voor je,  

anders steek 
ik ze uit!

Is het nu 
genoeg?

Sylvio, 
hou op!

Wat zit jij naar 
ons te kijken?

en stap  
op dat 

prutding, 
loser!

hup! 
sta op...
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zij schreven 
geschiedenis 

Churchill
‘De geschiedenis zal mild voor me 

zijn, want ik ga ze zelf schrijven.’
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: Regnault & Cammardella
Inkleuring: Alessia Nocera
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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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zij schreven 
geschiedenis 
Lincoln

De 16e president van de Verenigde 
Staten was een van de groten: 

hij schreef geschiedenis!

Korte inhoud
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 overlijden 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 
kennismaken met zijn talenten…

Winston Churchill is een van 
de belangrijkste politici van 
de XXste eeuw, voor het 
Verenigd Koninkrijk, Europa 
en de wereld. Vandaar dat 
er in deze collectie twee 
delen aan hem zullen worden 
gewijd. In dit eerste deel 
volg je zijn wedervaren tot 
1939, wanneer het Verenigd 
Koninkrijk een beroep doet op 
zijn leiderschap, in de aanloop 
naar de Tweede Wereldoorlog.

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 over-
winning 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 flashbacks 
volgen we zo het parcours van een briljant, integer en 
door en door humanistisch man, een van de grootste 
presidenten van de Verenigde Staten.
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1880.

Blenheim 
Castle.

Wie is die man 
op het schil-
derij, nanny?

Jouw voorva-
der, Winston.

Blenheim... 
Zoals ons 
kasteel?

John Churchill, de 
eerste hertog van 
Marlborough. Hij 

versloeg de troepen 
van Lodewijk XIV bij 
Blenheim, en overal 
waar hij hen kruiste.

Als beloning schonk 
koningin Anne hem dit 

weelderige kasteel, dat 
hij naar zijn grootste 
overwinning vernoemde.

Nanny, waar 
zijn mama 
en papa?

Die zijn aan het 
werk, schat.

- 2 - - 3 -

Gettysburg, Pennsylvania, 
vrijdag 3 juli 1863 …

250 kanonnen begonnen met groot kabaal 
vuur te spuwen! Had de dood zich ooit met 
zo’n herrie aangekondigd, mijn beste Hay?

Ik denk het niet, meneer de president. 
Er zijn zelfs getuigen die het 60 mijl 

verderop in Baltimore gehoord hebben!

Vuur!
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West 
Legends
Achter elk verhaal uit het Wilde 
Westen schuilt een bijzonder 
individu. Een legende.

Bloedkoninginnen
Catharina 
De’ Medici

Tweede deel in dit drieluik over  
de vervloekte koningin
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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

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

West legends 3/6:
SITTING BULL – Home of the Brave
Scenario: Olivier Peru
Tekeningen: Luca Merli
Inkleuring: Luca Merli

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
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…

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.
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In naam van Manifest Destiny* trokken golven kolonisten 
van oost naar west door Amerika, waar ze het land 
bezetten waarop honderden Indianenstammen sinds 
mensenheugenis hebben gewoond en gejaagd.

De meeste slachtpartijen werden verzwegen, maar 
de uitroeiing van de inboorlingen werd evenzeer 
gerechtvaardigd door de leugens en propaganda 
waartegen de Indianen weerloos zijn.

1838. Trail of Tears. Duizenden Cherokees 
stierven onderweg naar de ballingschap.

Gedreven door de wreedheid en de numerieke 
en technologische superioriteit van de blanke 
wereld, stonden veel stammen hun grondgebied 
af aan de Verenigde Staten.

1862. De hongerstaking in Mankato. De grootste massale 
opknoping in de Amerikaanse geschiedenis.

Door het ondertekenen van verdragen, waardoor ze werden 
verplicht om verder te leven in reservaten, verhongerden 
talloze gedeporteerde Indianen in het nieuwe, dorre land. Als 
de bodem er vruchtbaar was geweest, zou het aan kolonisten 
zijn geschonken.

Wat die verdragen betreft: de VS respecteerde er geen enkel. De bizons werden syste-
matisch afgeslacht om de prairie-indianen van voedsel te beroven. De misdaden die tegen 
hen werden begaan, werden zelden bestraft en voor hun scalp werden vaak exorbitante 
premies betaald.

Te weinig blanken waren bereid om de rechten van de indi-
anen te verdedigen. Velen vonden dat het volstond om hun 
de keuze te geven tussen de uitroeiing en de verbanning.

1864. Bloedbad bij Sand Creek. In een slapend dorpje werden 
honderdtien vrouwen en kinderen afgemaakt. *de idee dat het lot de Verenigde Staten had voorbeschikt om uit te groeien tot een grote mogendheid
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Florence.

Grrr…
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helden van 
de pacific

Een spetterende vliegtuigreeks over vijf groentjes 
in het strijdgewoel van WO II

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
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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 realiteit hen in: zodra 
ze zijn aangekomen in de ‘death zone’ 
worden ze aangevallen door Japanse 
jagers. Niemand geeft een cent voor 
hun leven!

Een gloednieuwe vliegtuigreeks 
van Pierre Veys, die in zijn 
scenario aandacht heeft voor 
razendsnelle gevechtscènes 
én voor scherpe humor – vaste 
ingrediënten van de klassieke 
Buck Danny. 
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   Ik wist 
het! Ik wist 

het! Niemand 
luistert  
ooit naar  

me!

Lewis! Zoek 
dekking, 
mafkees!

Wat krijgen we 
nu?! 

Dit was niet 
gepland!

banzaï!

en dan mijn thee  
omgooien? Ik dacht het  

niet. En ik wijs jullie erop 
dat je liggend een groter 

doelwit vormt. Je kunt 
beter blijven zitten: 

dan ben je gedrongener 
en heb je een kleiner 

oppervlak.

verspreiden!
verspreiden!

Zekes! 
ze vallen ons  
aan op 9 uur!

De vijf zero’s die opdoken uit de wolken, 
hadden ons volkomen verrast. Een tweede 
golf van een tiental razende jappen viel  

ons meteen erachteraan aan.

#1 nov ‘21

te verschijnen

#2 Nieuwe 

reeks



wunderwaffen
Vervolg van de populaire vliegtuigreeks 

van het duo Maza-Nolane!

21 januari 2022
Hardcover, 48 pagina’s
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ISBN: 978-94-6394-385-7
18 februari 2022
Softcover, 48 pagina’s
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Wunderwaffen 13:
Tokyo, de A-bom
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza
Inkleuringen: Desimir Milic - Desko
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frontlinies
Knappe historische reeks over 
verschillende frontlinies uit de 
Tweede Wereldoorlog.

21 januari 2022
Hardcover, 56 pagina’s
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18 februari 2022
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Frontlinies 8:
Witte hel van Leningrad
Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen: Dejan Nenadov
Inkleuring: Jean-Paul Fernandez
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Korte inhoud
September 1945. Japan is klaar voor de ultieme strijd, met 
de hulp van de Duitsers, die in het geheim Wunderwaffen 
naar het oosten verschepen om de B-29’s te verrassen 
die de Japanse steden bombarderen. Alles wijst in de 
richting van een extreem krachtige, nieuwe bom die het 
Rijk van de Rijzende Zon zal treffen. Maar op het moment 
dat Enola Gay nadert, met haar helse lading, duikt er een 
zwerm Japanse Lippisch P13a’s op…

Korte inhoud
Berlijn, 1941. Klein begraaft een vriend en vertrekt nadien naar 
het Oostfront, waar hij de hel leert kennen en een deel van zijn 
menselijkheid verliest. Op hetzelfde moment wordt Lale Andersen 
steeds meer onder druk gezet om Lili Marleen niet meer te zingen. 
De Duitse autoriteiten vinden het lied defaitistisch. Intussen raakt 
Magda definitief betrokken bij het verzet tegen de nazi’s…

1918

Duiken! 
Duiken! Nu!

En nu de 
sonoboei! …

Gauw!!!

#5 maa ‘16

#1 juni ‘16

#8 nov ‘17

#4 maa ‘17

#11 aug ‘20

#7 mei ‘20

#7 mei ‘17

#3 dec ‘16

#10 dec ‘19

#6 okt ‘19

#13 jan ‘22

reeds verschenen

reeds verschenen

#6 dec ‘16

#2 juni ‘16

#9 mei ‘19

#5 feb ‘18

#12 mei ‘21

#8 jan ‘22

Iedereen eruit! 
Vooruit, haast jullie, 

Ivan kijkt toe!

Verdomme! Waar 
zijn wij beland?!

Goed gevonden… en hoelang zitten 
jullie hier al?

Tsjak boem, kijk uit!

Tsjak wat?
Sinds de zomer, we 

begonnen wortel te schieten…

Welkom aan de Neva. 
We keken uit naar jullie komst. Dit is 
Gorodok 1. Verderop ligt Gorodok 2…

De 76’s van Ivan! Ze hebben de vracht-
wagens vast opgemerkt. We hebben ze 
zo gedoopt… luister goed naar het 

geluid, ‘tsjak’ bij het begin en ‘boem’ bij 
aankomst. Je bent er zo mee weg!

Geweldig, ik heb er al zin in…

- 8 - - 9 -



24 UREN VAN 
LE MANS 

Plankgas staat, zoals steeds, garant voor 
brullende motoren en pure suspense

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

A
u

to
sp

o
rt

/P
la

n
kg

a
s

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 spectacu-
lairste ongevallen uit de moderne 
autosport. Niemand gelooft ook maar 
een seconde dat de piloot nog leeft. 
De pace cars en het veiligheidsperso-
neel zijn al snel ter plaatse. Tot ieders 
verbazing komt Peter Dumbreck er 
ongedeerd 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 auto-
bouwers het tegen elkaar opnemen: 
de clash der titanen.
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#2 aug ‘21 #2 nov ‘21#1 aug ‘17

Het is een van de beroemdste 
ongelukken uit de moderne 
autosport. Een van de angst-
wekkendste ook. Iedereen heeft de 
beelden ooit weleens gezien.

De gevolgen waren niet 
even dramatisch als in 1955,* 
gelukkig. Maar het was wel 
hetzelfde merk.

*Meer dan 80 mensen kwamen om toen bij een ongeluk brokstukken 
van de Mercedes van Pierre Levegh in het publiek belandden.

reeds verschenen



de kronieken 
van roncevaux
Machtige verstripping van het Roelantslied en de wapenfeiten 
die leiden tot die rampzalige slag bij Roncevaux

een interview met de auteur
Juan Luis Landa mag dan een relatieve onbekende zijn 
bij het grote publiek, met De kronieken van Roncevaux 
schrijft en tekent hij zich meteen de geschiedenis in, 
die van het Roelantslied. De legende van Roelant is een 
klassieker in de Europese letterkunde... Dat een Bask het 
verhaal optekende voor een Franse uitgever, en wij het 
nu in het Nederlands uitgeven, maakt het geheel nog 
intrigerender.

Voor De kronieken van Roncevaux doe je alles alleen, het 
scenario, de tekeningen, de inkleuring… werk je zo het 
liefst?

JUAN LUIS LANDA: Als kind hield ik al van tekenen. Het 
stripverhaal is de perfecte manier om de verhalen tot leven 
te brengen die opkomen in mijn verbeelding. Ik schrijf dus al 
van jongs af mijn scenario’s, ik teken ze en kleur ze nadien in. 
Waarom? Wie kan er beter uittekenen wat er zich afspeelt in 
jouw hoofd dan jijzelf? 

Ik ben dol op geschiedenis. De adrenaline raast door mijn 
lichaam als ik inspiratie vind bij een bezoek aan die magische 
plekken die je doorheen de tijd laten reizen. Dan gaat de 
inspiratie met mij aan de haal, ontstaan er verhalen, avon-
turen die ik later moét uittekenen. (lacht) 

Tijdens mijn carrière heb ik wel met scenaristen gewerkt. 
Het heeft ook iets interessants, en verrijkends. Maar dit 
prachtige beroep vergt ook veel opofferingen, en daarom 
schrijf ik liever mijn eigen scenario’s, omdat dat me nog meer 
motiveert en me dwingt op mijn stoel te blijven zitten… 
gekluisterd aan de tekentafel tot het verhaal af is.

Hoe is De kronieken van Roncevaux tot stand gekomen?
LANDA: Na het vierde album van Arthus Trivium heb ik 

besloten dat het tijd was om De kronieken van Roncevaux 
te maken, een persoonlijk project dat ik al mijn hele leven wil 
vertellen. Uitgeverij Glénat gaf me van bij het begin het volle 
vertrouwen, zonder zich te moeien. Voor een auteur is dat 
perfect, zolang zijn werk evolueert zoals hij het in zijn hoofd 
had, en dat merk je ook aan het eindresultaat. De felicitaties 
van de uitgever en de lovende recensies voor het eerste 
deel hebben mij heel veel voldoening gegeven, en een extra 
energieboost om verder te werken aan het tweede deel, dat 
nu bijna af is.

Waarom wilde je het verhaal van Roelant vertellen?
LANDA: Zoals gezegd ben ik gepassioneerd door geschie-

denis, en meer bepaald door de middeleeuwen. Al wat rond 
de mythe van Roelant hangt, en de slag bij Roncevaux, 
intrigeert me al van sinds ik jonger was. Misschien omdat ik 
een Bask ben en vlak bij de plekken woon waar die belang-
wekkende wapenfeiten in de Europese (cultuur)geschiedenis 
plaatsvonden.

Roelant is een bestaand historisch personages, dat 
vertelt ook Einhard, de kroniekschrijver van Karel de Grote, 
in zijn Vita Karoli Magni. Maar Roelant is ook een mythe, hij 
is het centrale personage in het Roelantslied, het mooiste 
epische gedicht uit de Europese middeleeuwen. Zijn helden-
daden werden eeuwenlang door pelgrims voortverteld, op 
weg naar Compostela.

Roelant heeft bij de Basken bovendien zo’n indruk nage-
laten dat hij een reus is geworden, een mythologisch wezen 
dat grote rotsblokken van de bergen naar beneden wierp. 
Tegenwoordig vind je her en der nog rotsblokken die zijn 
naam dragen in het landschap.

Die elementen en het historische feit dat hij mee heeft 
veroorzaakt en de politieke wereld waarin het gebeurde, 
met twee onverenigbare werelden – christenen en moslims 
– geleid door twee grootheden uit de VIIIe eeuw – Karel de 
Grote en Abd al-Rahman – vormen de kern van De kronieken 
van Roncevaux.

Die mengeling van mythologie, magie en geschiedenis is 
duidelijk aanwezig in het verhaal…

LANDA: De kronieken van Roncevaux is eigenlijk een 
historische reeks met een vleugje mythologie. Ik houd van 
mythes, maar dan vooral door de werkelijkheid die in veel 
mythes en legendes doorschemert.

Een interessante Baskische legende vertelt over mytholo-
gische wezens, de Jentiles, die van de aardbol zijn verdwenen 
toen ze het christendom zagen oprukken naar hun bergen. 
Volgens mij waren die Jentiles misschien wel de laatste 
Basken die niet waren gekerstend, helemaal aan het begin 
van de middeleeuwen, primitieve en woeste wezens in de 
ogen van de Basken die al wel waren bekeerd. Na verloop 
van tijd zijn die Jentiles in de volksverhalen uitgegroeid tot 
buitengewoon sterke, legendarische wezens, die gigantische 
rotsen kond verplaatsen en dolmen konden bouwen. De 
Baskische legende die het kenmerkendst is voor die Jentiles 
is het verhaal waarmee ik de reeks open. Ik hou van dat soort 
verhalen, die onze geschiedenis en de Europese cultuur 
verrijken.

Hoe belangrijk is dat Baskische element voor jou?
LANDA: Dat is heel belangrijk, maar het is niet het voor-

naamste motief waarvoor ik dit verhaal heb geschreven. Mijn 
verhaal draait om het historische feit waardoor Roelant een 
legendarische held is geworden. 

Ik wilde vertellen over de verhalen aan het begin van de 
middeleeuwen waarin Karel de Grote, de grootste koning 
der Franken, het Romeinse Rijk wilde herstellen in westelijk 
Europa, dat in die VIIIe eeuw in verval is. De tijd waarin een 
nieuwe religie uit het oosten, de islam, Hispania onder de 
voet heeft gelopen en een paar decennia later al haar domi-
nantie over het land bevestigt door de durf van een van de 
boeiendste figuren uit die tijd, de omajjaad Abd al-Rahman I. 
En de westelijke Pyreneeën, al sinds mensenheugenis de 
woonplaats van de Basken – of Vascones voor de Romeinen – 
vormen het decor waar die krachten botsen. Ook wij, Basken, 
spelen onze rol in de geschiedenis van Europa, hoewel het 
Spaanse nationalisme dat onder de mat wil vegen. Maar in 
de legende van Roelant is die rol onmiskenbaar.

Het Baskisch heeft nu al een hele tijd de nieuwsgierig-
heid gewekt van taalkundigen en antropologen van de hele 
wereld, omwille van de unieke kenmerken en de ouderdom. 
Er wordt geloofd dat het is ontstaan aan het einde van het 
Würm-glaciaal. Hoewel het Baskisch vroeger in grote delen 
van het huidige Spanje en Frankrijk werd gesproken, over-
leeft het vandaag maar moeizaam. Vandaar dat ik vond dat 
het wel een klein eerbetoon verdiende in dit verhaal.

Op welke manier heb je het schrijven van dit album 
aangevat?

LANDA: Het Roelantslied is een episch gedicht dat in de 
XIe eeuw is geschreven, maar het stemt niet overeen met 
de historische feiten waarop het is geïnspireerd. Het verhaal 
van de beroemde slag bij Roncevaux had veel weerklank en 
in die tijd ontstonden de eerste epische liederen en verhalen. 
Na een paar eeuwen heeft iemand ze neergeschreven in 
duizenden verzen. Voor mij draait het toch vooral om het 
historische feit waarop het is gebaseerd, daarom heb ik eerst 
geschiedenisboeken nageplozen. Nadien heb ik besloten 
mijn versie te vertellen van de mythologisering van het 
hoofdpersonage, Roelant, op basis van een paar elementen 
uit het Roelantslied om zo de persoonlijkheid van de figuur 
wat aan te dikken.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de ‘olifant’ van 
Roelant, in dit eerste deel…

LANDA: Olifanten waren blaasinstrumenten die werden 
gemaakt uit de slagtand van een olifant, en die werden 
gebruikt om de troepen te leiden in de strijd. Er zijn middel-
eeuwse olifanten bewaard gebleven, vaak ware kunstwerken 
die schitterend zijn bewerkt. Maar de beroemdste historische 
olifant vind je in het Roelantslied. De olifant van Roelant is 
een waardevol en symbolisch voorwerp want de Frankische 

2322



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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held gebruikt hem om, voor zijn dood, hulp in te roepen. Hij 
blaast er zo hard op dat zijn trommelvlies scheurt. In de verte 
hoort Karel de Grote machteloos zijn verzoek aan. Later zal 
hij de dood van zijn waardevolste paladijn bewenen. 

In het album wilde ik de olifant dus de rol geven die hem 
toekomt. Roelant is in leven en dood verbonden met zijn 
olifant.

Arthur had Excalibur, Roelant heeft zijn olifant. Is Roelant 
een klassieke held?

LANDA: We weten weinig van de historische Roelant, 
behalve dat hij de prefect was van de Bretonse Mark was. 
In het Roelantslied is Roelant een ongeremde held, jong, 
stoutmoedig, trots en strijdlustig, die ook de dood tart in zijn 
strijd tegen de heidenen. Hij is zo heroïsch dat zelfs Karel de 
Grote in zijn schaduw staat. Arthur heeft inderdaad Excalibur, 
Roelant heeft zijn olifant en zijn zwaard, Durandal, dat zijn de 
voorwerpen die hem kenmerken.

Je kiest vooral voor bruintinten, wat groen, wat zwart… 
nogal duister…

LANDA: Mijn tekeningen zitten vol details en tinten, dus 
bij het inkleuren wil ik niet overdrijven. Kleuren moeten de 
tekening verlichten en niet verzwaren. Daarom kies ik voor 
elke scène de gepaste kleuren. Een koude en een warme 
kleur, en dan speel ik ermee om wat meer licht of donkerte 
te geven aan de verschillende vlakken, zodat de lezer al snel 
ziet wat ik precies wil vertellen. Goede historische films zijn 
voor mij een belangrijke leerschool geweest. Ik heb er veel 
geleerd op het vlak van kleur, maar ook bij het kiezen van 
gezichtspunten en het ontwikkelen van scènes.

Hoe verloopt de communicatie met de uitgever?
LANDA: We communiceren in het Frans, maar ik moet 

toegeven dat ik het niet altijd even makkelijk vind om me in 
die taal uit te drukken. Gelukkig zijn er tegenwoordig online 
hulpmiddelen… (lacht)

Ik ben Philippe Hauri, mijn uitgever bij Glénat, wel dank-
baar voor het vertrouwen dat hij me van bij het begin heeft 
gegeven, en de vrijheid. Als je iemand zoveel vertrouwen 
en vrijheid geeft, dan merk je dat ook in het eindresultaat. 
Ik stuurde hem nu en dan een pagina, en hij was telkens 
tevreden, en dat gaf mij dan weer energie om verder te gaan.

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.

Je hebt ook aan films meegewerkt, maar je komt toch 
telkens terug naar de stripwereld, is dat dan je echte 
passie?

LANDA: Rond 1984 ben ik afgestudeerd in de chemie, en 
kreeg ik het aanbod om mee te werken aan een tekenfilm: 
Kalabaza Tripontzia. Ik ben mijn carrière dus begonnen in 
de animatie. In die periode van twee jaar heb ik ook mijn 
eerste comics gepubliceerd in het magazine Ipurbeltz van de 
Baskische uitgeverij Erein. Al die jaren heb ik comics gecom-
bineerd met allerhande illustratieopdrachten, ik heb ook een 
roman geschreven, maar ik keer inderdaad altijd terug naar 
het stripverhaal, dat is toch mijn grootste passie.

De kronieken van Roncevaux is een tweeluik, hoever sta 
je met je werk?

LANDA: De kronieken van Roncevaux is initieel inderdaad 
een tweeluik, maar ik overweeg er een reeks van te maken. 
Deze eerste twee delen vormen het eerste hoofdstuk, dat 
– zoals gezegd – het verhaal van Roelant vertelt. Ik heb ook 
de belangrijkste figuren geschetst die in het vervolg een 
hoofdrol zullen spelen, en zo heb ik al wat aangegeven in 
welke richting de volgende delen zullen gaan…

Voor het tweede deel is mijn werk bijna af! Op dit moment 
heb ik dus geen andere projecten dan De kronieken van 
Roncevaux. Dag na dag en pagina na pagina probeer ik 
mezelf te overtreffen bij het maken van deze reeks. Ik ben 
heel veeleisend en dan is zo’n reeks een goede motivator. 
Het is mijn droom er een groots verhaal van te maken waar 
ik trots op kan zijn op het moment dat mijn hand niet meer 
meewilt. (lacht)

2524

De olifant* van 
Roelant! Maar 
waar zit hij?

Geen idee. Ik zag hem 
halsoverkop achter 
de Saksen aan gaan.

Die jongeman 
tart de dood, 

Einhard.

En over de 
Franken! 
Alweer 

schenkt hij 
ons de over-
winning tegen 
die heidenen.

De Saksen 
moeten hun 

goden afzwe-
ren en zich 
laten dopen.

De heer 
waakt vast 
over hem!

Want ook 
voor hen is de 

verlossing nog 
altijd mogelijk.

En dat hadden 
een paar van 

hun edellieden 
niet begrepen.

Nu hangen ze daar 
te rotten, hoog in 
de Irminsul, hun 

heilige boom.

Ik ga die 
jongeling 

zoeken. Kom je 
mee, Anselmus?

Ja, laten we wat 
bewegen voor 

we sterven 
van de koude.

*blaasinstrument gemaakt uit de 
slagtand van een olifant.
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de 5 rijken
Een beestige fantasyreeks à la Game of Thrones 

21 januari 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-378-9

18 februari 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-379-6

De 5 rijken 4:
Dezelfde wreedheid
Scenario: Lewelyn (Andoryss, Chauvel, Wong)
Tekeningen: Jérôme Lereculey
Inkleuring: Dimitris Martinos
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Korte inhoud
De jonge koning Mederion en Terys, 
zijn Omber, worden duchtig op de 
proef gesteld door de opstand van 
de leeuwen. Maar zij staan voor een 
nieuwe tijd, waarin geen ruimte meer 
is voor rivaliteit tussen rassen.
Voor de activistische studenten die de 
monarchie willen omverwerpen, is dit 
een gouden kans om de samenleving 
te veranderen. Die problematiek laat 
de gijzelaars koud, zij voeren eindelijk 
hun ontsnappingsplan uit. Terwijl er 
op afgelegen eilanden strijd wordt 
geleverd om Astrelia terug te vinden, 
maakt de stad der katachtigen zich 
op om, nog maar eens, op zijn grond-
vesten te daveren…

2726

Nog 
nieuws van 
Astrelia? Nee, 

niets.

Goed.

Eh…

De veranderingen, 
zoals jij ze noemt, 
zijn zo talrijk dat 
ik intussen de tel 

al kwijt ben…

En wat moeten 
we denken van de 

benoeming van die jonge 
leeuw als Omber van 

de koning?

Een van de 
beste strategen 

van de leeuwen sluit 
een verbond met 

onze tijger-
koning.

Twee jonge 
katachtigen, 

dezelfde gene-
ratie, dezelfde 

politieke 
wreedheid. Het is 

bijna te 
mooi om 
waar te 

zijn.

Uit de 
kunst.

In politiek opzicht 
is dat een ware 
meesterzet.

Terwijl hij doet alsof hij hen 
vergeeft, ontneemt hij hun een 
van hun beste elementen. En hij 

sust het volk door eenheid 
te tonen die niemand 

nog verwachtte.

Angleon heeft meer dan 
ooit nood aan stabiliteit, 
een sterke koning… wie 

had durven denken dat een 
jonge tijger, die nauwelijks 

is gespeend, daarin zou 
slagen?

Helirius. Laten we niet 
rond de pot draaien. 
We hebben Mederion 

niet naar waarde 
geschat.

Hij had alles 
voorzien.

Van bij het 
begin.

Nog nieuws uit 
Angleon?

Hoe gaat het 
land om met alle 
veranderingen?

Maar ik 
heb ’t je al 

gezegd, en ik zeg 
het nog eens: 

als er iemand ter 
wereld haar kan 

terugvinden, 
dan is hij 
het wel…
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De spion van 
Caesar 
Strijd, intriges en Gallische oerkracht!

19 november 2021
Hardcover, 76 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-331-4

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.

De spion van Caesar is een brok 
spieren, een Gallische Conan die 
voor niets terugdeinst om wraak 
te nemen op de moordenaars 
van zijn vrouw en zoon. Door 
Jean-Pierre Pécau (Jeremiah 
Johnson) met tekeningen van 
Fafner.
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elfen
In Raïken-Kahlaal krijgt Elfen 
een mythisch aspect!

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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Dwergen 16:
Tala van de Smidse
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Pierre-Denis Goux
Inkleuring: Élodie Jacquemoire, Digikore 
Studios

fa
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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
Vervolg van deze populaire 
fantasyreeks in de wereld van 
Arran, nu met… dwerginnen!

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 doelloos 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 kostbaarheden. 
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…

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

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

De opdracht 
is mislukt…

Ik vraag jullie 
een jong meisje 

te doden…

Het was een 
geheime missie! 

Jouw geklungel 
brengt mijn 

alliantie met jou 
en de rest van 
de Ismaëlieten 

in gevaar!

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

hun opdracht vervullen. 
Ik geef u mijn woord!

…een begijn, die, behalve 
haar miserabele kruisje, 

geen verweer heeft 
en dat mislukt? Wat heb ik 

daaraan?!

Damascus
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#23 aug ‘20

#25 feb ‘21

reeds verschenen

#24 nov ‘20

#26 nov ‘21

Mijn licht verzwakt, 
geteisterd door ijzige 
windvlagen, de duisternis 
lonkt.

Een dorp…

We zijn gered…

Ik wil niet dat 
ze mij alleen 
laat…

Ik, Tala, de 
machtigste strijdster 
van de loge van 
Vaha, ik beef bij de 
gedachte voor altijd 
alleen te zijn…

Hou vol, 
Eti…

Ik ben op een nest groenkonten 
gestoten die stinken naar oud 
zweet en verdorven vlees. Heilige 
Vaha, je bent niet altijd lief voor 
je dochters!

Verdomde 
kloterij…

reeds verschenen
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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.

Fabrice David en Éric Bourgier 
hebben de lezer op de proef 
gesteld. Initieel zou het vijfde 
deel het laatste deel worden, 
maar in hun dankwoord meldden 
ze daar al dat ze ‘helaas’ nog 
genoeg materiaal hadden voor 
een zesde deel. Maar klagen 
doen we niet. Het zesde deel is 
het onmisbare sluitstuk van deze 
schitterende reeks.
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Humm…

Hoe zit het?! Ik… ik zie… 
de geesten zijn 

besluiteloos. De hemelen 
zijn in beweging. De nieuwe 

ster brengt grote 
veranderingen met 

zich mee. Niets 
goeds voor 

ons…

Wacht, eh, ja… 
Ik zie iemand… 

Hij… hij is blank, 
ivoorkleurig. 

Hij komt uit de 
woestijn…

Je geleuter 
kan ons geen 
reet schelen!

Alles hangt 
nu van jou 

af, Terdac-de-
Strenge.

En wat 
zeggen je 

rookpluimen 
over mij?

Eh… over jou. 
Hmm, de voortekenen zijn 

gunstig. Die van beneden denken 
dat je moment is aangebroken.

Maar… het 
is geen man, 

het is een kind. 
Meer dan een 

kind, het heeft 
geen leeftijd, als 
een god. Hij komt 
voor ons, voor 
ons allemaal. 
Maar hij gaat…

En da’s alles? Hou je me voor de gek?! Ik 
heb je m’n beker gegeven! Denk je dat ik ze 
niet hoor zingen en feestvieren achter 

de muren, de hele nacht lang?
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malefosse
Een onmisbare reeks, helemaal 

opnieuw vertaald en geletterd 

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

10 december 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
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
Hendrik 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. In deze integrale uitgave ontdek 
je delen vijf tot en met acht. Deel acht verschijnt voor het 
eerst in het Nederlands!

Korte inhoud
Oktober-november 1589: Gunther 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. Maar op de 
Loire, die onmetelijke en mooie, maar ook verraderlijke 
en ontembare rivier, wordt zout gesmokkeld. En dat witte 
goud ligt in Bretagne als smokkelwaar voor het  rapen. 
Roetkop, onschuldig schorem vol ondeugden, stuurt nog 
maar eens de boel in het honderd, tegen wil en dank deze 
keer. 
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moge hij daar 
sterven! dan zal het 
schier eiland beter 
kunnen ademhalen!

we zijn hier om hem 
te komen overtuigen! 

die ouwe saillé daarboven, 
in careil weet dat maar 

al te goed!

als goede katholiek verfoeit de gouverneur van 
bretagne dat er bloed vloeit in zijn naam!

hé! waarom 
loopt mercœur 

van ons weg?

aan het werk! 
voor dat de gere-
formeerden van 
piriac en crosic 
onze schedel 

komen inslaan! 

als ze de kuipen 
komen leeg-

maken, zullen 
ze die ouwe 

goed bewaard 
terugvinden, 

genezen van al 
zijn kwaaltjes!

bij gebrek aan 
strijdmachten 
moeten we ons 
bedienen met 

aanslagen. zien 
we dat niet 

dagelijks in alle 
koninkrijken?

zout dat goud waard 
is! wit goud dat je 
kan opscheppen!

wat een 
ellende! 

grootzak! 
een man doden 

om zout te 
stelen!...
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poten thuis! Ik heb 
geen tijd om mijn 

handen vuil te maken!... 
In dienst van de prins!

ze heeft de duivel 
gezien, ik zal haar 
het kindje jezus 

laten zien!

héhé, daar is barberine, 
de “bevochtiger”! er 

smeult een vuur in haar 
dat vochtig hout kan 

doen branden!

ren, dikkerd... ren 
om je meesters in te 

lichten! mercœur en de 
koning van spanje, zijn 

bondgenoot, zullen 
niets te vroeg juichen 
in onze moerassen!...
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de Meester- 
Inquistiteurs
Een vleugje fantasy, een scheut magie,  
een tiende portie van deze geweldige reeks.

Meerminnen 
& vikingen

Laat je betoveren door de magie 
van de Noorse mythologie, bevolkt 

door meerminnen & Vikingen

21 januari 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-383-3
18 februari 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-384-0

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

De Meesterinquisiteurs 10:
Habner
Scenario: Jean-Charles Gaudin
Tekeningen: Lucio Leoni & Emanuela Negrin
Inkleuring: Digikore studios

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 Pradellefa
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Korte inhoud
Habner en Akyleen komen aan in de havenstad Karnak. In opdracht 
van rechter Adraël moeten ze, op terugweg van hun missie, een 
aantal boeken ophalen. In de bibliotheek maken ze kennis met 
Aliënor van Lekyar. Ze weten op dat moment nog niet dat ze een 
werk in haar bezit heeft dat van levensbelang is voor het voort-
bestaan van de Orde, de ‘Bakal-Efraïm’. Iedereen wil het legenda-
rische boek in handen proberen te krijgen, en onze helden raken 
betrokken bij een razende wedloop…

Meester-Inquisiteurs  is een 
concept-reeks van Jean-Luc 
Istin, waarin een Orde Meester-
Inquisiteurs met magische krachten 
strijd voor de vrede, na jaren van 
bloedige oorlog in Oscitanië. Maar 
ook de krachten van het kwaad zijn 
niet te onderschatten…

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 onafscheide-
lijk. Maar aangezien elk contact tussen 
tritons en meerminnen is verboden, 
moet hun vriendschap geheim blijven. 
Uiteindelijk haalt Gildwins verleden hem 
echter in...

3736

In het hart van het Abrazgebergte waren honderden arbeiders uit heel 
Oscitanië dag en nacht in de weer om een nieuwe handelsroute naar het 
noordoosten van Leonië aan te leggen. Onder het bevel van voorman 
Adalmar hadden ze maar twee opties: werken of sterven!

Nog twee rukken! 
Kom op! Alles geven!

Bij het minste teken van zwakte 
ging Adalmar schreeuwen, 
dreigen en slaan: plaats een 
knie op de grond en zijn zweep 
zou je rug openrijten… Hij 
sneed de tong eruit van al wie 
durfde te kreunen en wie hem 
aanstaarde, verloor een oog.

Sinds het begin van de werken had Adalmar, de eenogige, zijn stempel op alle 
lichamen gedrukt… Zozeer zelfs, dat sneeuw en regen aanvoelden als een streling 
op de versleten en gegroefde huid...

Los!

Moet je zien, 
Adalmar! Een holte!

- 3 -

Gorm?

Ja, maar de zee is ruw, 
Biôrnólfr. Misschien 

moeten we...

Ik eis dat iedereen naar de 
horizon blijft turen tot 
we land zien. Gesnopen?

Doe wat ik zeg, en waag het 
niet om me tegen te spreken 
of ik gooi je voor de haaien!

J... Ja, 
chef.

Tijd om uit te 
zoeken wat er 

onder die stalen 
helm zit.

Noordzee. Vier dagen later.

- 7 -
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ORPHEUS & 
EURYDIKE
Twee verhalen over liefde in de 
collectie ‘Wijsheid van mythes’

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 & Eurodyke voorafgegaan  
door Demeter en Persephone
Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Diego Oddi
Inkleuring: Ruby
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry
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Herakles
Eerste deel van een drieluik 
over Herakles in de collectie 
‘Wijsheid van mythes’

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
Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Annabel
Inkleuring: Chiara Zeppegno, Arancia studio
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry
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Korte inhoud
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?

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 ongelooflijke 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.

Korte inhoud
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 
afstammelinge 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 krachttoeren. Hij heeft de 
kracht en de moed van een leeuw. Maar Zeus weet niet dat de jaloezie 
van Hera, zijn echtgenote, als een schaduw boven de lotsbestemming 
van de uitverkoren zoon hangt…

3938

Ik wil een 
kroon maken. 

Die bloemen zijn 
wondermooi.

Oh…

Prachtig…

Het juweel 
van m’n 
kroon!

Wat…

Ik zal ze voor 
jou beginnen 

vlechten.

Jij hoeft er 
alleen nog meer 
te plukken en je 
hebt ’t mooiste 

sieraad van 
allemaal!

- 5 -
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Daar!

Zoals Kreon al zei, 
kan niemand die vos 

inhalen…

Al onze 
jagers en hun 
honden hebben 

gefaald!

Jouw hond 
kan die vos 
niet doden!

Ook Lailaps is 
razendsnel. Volgens de 
orakels kan geen mens 

of dier aan hem 
ontsnappen.

We 
zullen wel zien 
wie van de twee 

het haalt!
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Gil St Andre
Gil Saint-Andre neemt vakantie, maar niet voor lang…

21 januari 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-380-2

18 februari 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-381-9

Gil St-André 13
De groene hel
Scenario: Jean-Charles Kraehn
Tekeningen & inkleuring: Chrys Millien
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Korte inhoud
Welkom in de groene hel van de 
goudhandel… Aan het eind van zijn 
gezinsvakantie besluit Gil Saint-
André op bezoek te gaan bij een 
oude kennis. Met zijn ULM volgt hij 
de oevers van de Amazone wanneer 
hij plots een prauw ziet met goud-
zoekers die kinderen gebruiken voor 
hun handeltje. Verontrust door de 
onverschilligheid van de ordediensten 
besluit hij zelf op onderzoek uit te 
trekken. Al snel krijgt hij de hulp van 
Laura, een lerares die zich ongerust 
maakt over de verdwijning van een 
paar van haar leerlingen. Samen raken 
ze verstrikt in een onguur netwerk… 

Dit nieuwe album van Gil 
Saint-André snijdt een actuele 
thematiek aan: de kinderar-
beid in de goudmijnen van het 
Amazonewoud. Chrys Millien 
zorgt voor een modern en flit-
send verhaal dankzij zijn realis-
tische stijl. 

4140

Na uren rondbanjeren in de verstikkende luchtvochtigheid van 
de gigantische kutjungle zijn beide mannen doodop.

Ze moeten de ellendige spion 
vinden, anders wordt hun 
baas, o Vicioso(1), woest.

Carágo do aviao! Onde é que 
foi caír? (Waar is die ellendige 

teringkist neergestort?)

Será que caiú mesmo? (Is hij 
überhaupt wel neergestort?)

Natuurlijk wel, je weet toch hoe we hem in de 
fik hebben gezet! Zijn motor rookte. Alleen een 

dove als jij, Bernardo, heeft hem niet horen 
neerkomen. Misschien hebben 

de anderen hem 
gevonden?

Dat hadden ze dan 
wel laten weten.

Wat zeg je? Niets!

Ga die kant op, dit 
leidt ons te ver 
naar het zuiden …

En let op waar je je voeten zet! 
Ik heb net zo’n klotelangpunt-

slang(2) zien wegritselen …

Wat zeg je?
Niets 

… Maak 
voort!

(1) De Smeerlap.
(2) Bothrops Brazili, een dodelijke gifslang.

- 3 -
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het weeshuis
Aangrijpende en beklemmende misdaadthriller

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: € 14,95 NL: € 15,40
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, met tekeningen 
van Luc Brahy. Thilliez heeft een 
reeks populaire misdaadromans 
geschreven rond Franck Sharko 
en Lucie Henebelle, die voor het 
eerst samen opduiken in Het 
Weeshuis. 

4342

Frankrijk. Voorstad van 
Rijsel. Marcq-en-Barœul.  
5 juli. 21.27 u.

Eens zien wat 
jou zo speciaal 

maakt…

Mysterieuze 
band die 

oude heren 
vermoordt.

?

- 6 -
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a fake story
Een boeiend verhaal over fake nieuws  
en de daaruit volgende massahysterie!

21 januari 2021
Hardcover, 96 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,60
ISBN: 978-94-6394-382-6

A fake story:
One-shot
Scenario: Laurent Galandon
Tekeningen & inkleuring: Jean-Denis Pendanx
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Korte inhoud
Op 30 oktober 1938 zendt Orson 
Welles op CBS The War of the Worlds 
van H.G. Wells uit. De toneelmaker 
bewerkt de roman tot nieuwsflitsen 
en maakt het stuk adembenemend 
reëel. Paniek breekt uit! “Een valse 
oorlog jaagt het hele land angst aan” 
titelen de kranten de volgende dag. 
In het verhaal van Laurent Galandon 
doodt een man zijn vrouw, voor hij 
ook zijn zoon neerschiet, om “te 
ontsnappen aan de slachting door 
Marsbewoners”. Een gevierde, voor-
malige journalist, Douglas Burroughs, 
trekt op onderzoek. Hij schrijft er een 
boek over.

A Fake Story onderzoekt geraffi-
neerd waarheid en onwaarheid 
in een boeiend politieonderzoek. 
Brandend actueel in een wereld 
waarin fake nieuws nauwe-
lijks te onderscheiden valt van 
echt nieuws. Meer dan 80 jaar 
geleden was ‘factchecken’ nog 
minder eenvoudig dan nu, en 
was de radio een waar baken 
van informatie. Met de opkomst 
van de sociale media kwam ook 
de wildgroei aan fake nieuws 
en platformen die strooien met 
schijnwaarheden, en deson-
danks heel wat volgers en 
believers hebben. Maar net als 
in 1938 is niet al wat je leest de 
waarheid, vandaar deze A Fake 
Story. [Gebaseerd op waarge-
beurde feiten]

4544

New York. 1 november 1938.

En, je roman, 
schiet het 

wat op?

Langzaam…

Hoelang werk je 
al koppig verder, 

Burroughs?

Tijd heeft geen vat 
op de literatuur…

Ik vermoed dat de 
onderdirecteur van 

CBS* niet komt 
informeren naar mijn 
literaire kwellingen.

Niet alleen daarom, 
nee. Lees je de krant 

nog altijd niet?

Niet vaker 
dan dat ik 

naar de radio 
luister.

Wie is die 
Welles? Ken jij het wonderkind 

van de New Yorkse scene 
nog niet? De ambitieuze, 

vraatzuchtige Orson 
Welles? Regisseur, 
acteur, oprichter van 
Mercury Theatre op 

de planken en Mercury 
Theatre on Air op CBS. 
Maar vanochtend is hij 

moeten verschijnen 
voor een perstribunaal 

na zijn exploot 
van gisteravond…

*Columbia Broadcasting System.
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Oceaankind
One-shot
Scenario: Maxe L’Hermenier, 
naar de roman van Mourlevat
Tekeningen & inkleuring: 
Stedho

10 december 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-377-2
10 december 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-353-6

De omgekeerde 
rivier 1:
Tomek
Scenario: Maxe L’Hermenier, 
naar de roman van Mourlevat
Tekeningen: Djet
Inkleuring: Israel Parada

19 november 2021
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-351-2
19 november 2021
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-352-9

Raresnoet 1:
Opgejaagd
Scenario: Carole Trébor
Tekeningen: Gabriele Bagnoli
Inkleuring: Lowenael

10 december 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-354-3
10 december 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-355-0

Les Misérables 2:
Cosette
Scenario: Maxe L’Hermenier,  
naar de roman van Victor Hugo
Tekeningen: Looky
Inkleuring: Diego L. Parada

19 november 2021
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-349-9
19 november 2021
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-350-5

Op een nacht wekt Yann zijn zes oudere broers, 
allemaal tweelingen. Ze moeten vluchten: hun 
vader heeft ermee gedreigd hen te vermoorden. 
De zeven kinderen worden onweerstaanbaar 
aangetrokken door de oceaan en lopen naar 
het westen. Van de sociaal assistente tot de 
vrachtwagenchauffeur die hun een lift geeft, 
van de agent die over hun verdwijning wordt 
ingelicht tot de bakkersvrouw die hun brood 
aanbiedt… iedereen vertelt op geheel eigen 
manier over hun ongelooflijke avontuur.

Heel ver van hier woont 
Tomek, onze held, in een 
klein dorp, waar hij een 
kruidenierszaak open-
houdt, de enige van het 
dorp. Je vindt er alles, 
dus iedereen komt er 
over de vloer. En toch 
verveelt Tomek zich, 
en droomt hij over een 
leven vol avontuur.
Op een dag komt er een 
jong meisje zijn winkel 
binnen: ze koopt een 
zuurstok… en vraagt 
Tomek of hij ook water 
van de Qjar, een rivier, 
verkoopt. Die rivier 
stroomt in de omge-
keerde richting en wie 
van het water drinkt, zal 
nooit sterven.

Prinses Ra’resnoet zit al eeuwenlang 
gevangen in een stoffig Egyptisch 
museum. Zolang er kinderen langs-
komen waar je naar kan glimlachen, 
is dat zo erg niet… Maar er komen 
minder en minder bezoekers en 
Ra’resnoet verveelt zich dood. Ze 
droomt van verre reizen maar van 
haar moeder, de beroemde farao 
Hatsjepsoet, mag ze niet op reis. Stel 
je maar eens voor dat er mensen te 
weten komen dat de jonge mummie 
leeft! Maar plots, op een nacht, moet 
Ra’resnoet halsoverkop vluchten 
voor machtige en mysterieuze 
vijanden die het niet alleen op haar 
hebben gemunt. Het is het begin van 
een spannende tocht die de jonge 
mummie tot helemaal in Engeland 
leidt…

Jean Valjean slaagt erin 
te vluchten van de galei 
waar hij een werkstraf 
uitvoert voor misdaden 
uit het verleden. Na de 
dood van Fantine heeft 
hij gezworen zich te 
ontfermen over haar 
dochter Cosette. Cosette 
is de meid van meneer 
en mevrouw Thenardier, 
die een herberg uitbaten. 
Erger dan Assepoester 
wordt ze uitgebuit door 
haar op geld beluste 
bazen. Gelukkig heeft 
Jean Valjean geld in over-
vloed… Hij slaagt erin 
Cosette uit hun klauwen 
te bevrijden en samen 
trekken ze naar Parijs. 
Maar ook daar haalt Jean 
Valjeans verleden hem 
in…
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Oceaankind
Het sprookjesachtig Klein  

Duimpje in een modern jasje,  
met tekeningen van Stedho
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De omgekeerde 
rivier
Meesterlijke verstripping van 
een sprookje in twee delen

Ra’resnoet
Met Ra’resnoet komt het Oude 
Egypte tot leven – letterlijk!
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Les Misérables
Herontdek het tijdloze  

meesterwerk van Victor Hugo  
nu als stripverhaal!



WIJ VIEREN
15 JAAR DAEDALUS

1000 STRIPS
IN DECEMBER
met een exclusieve 

ex libris door Stedho*

*zolang de voorraad strekt

volg ons voor meer nieuws: 


