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Historie - Geesten uit het verleden

Woensdag 12 april 1912...

goedemorgen, 
slaapkop!

goedemorgen, 
alice! hoe laat

 is het?

bijna negen 
uur. wil je 

koffie?

graag, 
dankjewel.

let op, het is 
heet! De steward 

heeft het net 
gebracht.

heb je lekker 
geslapen?

te goed!  
Ik was niet van 

plan om de nacht 
 met jou door 
 te brengen... 

... je had me 
wakker moeten 

maken! 

je ziet er zo ont-
spannen en gelukkig 
uit! als een kind op 

kerstochtend! 

ik zal toch
 terug moeten 
naar mijn hut. geef me nog 

een paar minuten! 
Ik moet met je 

praten... 



Historie - Geesten uit het verleden Historie - Geesten uit het verleden

VERWACHT
JANUARI 2022 Londen, april 1912, de Titanic is klaar om 

uit te varen voor haar eerste reis. In de 
eerste klas verblijft de beroemde journaliste 
Miss Launceston-Graves. ze is uitgezonden 
om verslag uit te brengen over dit grootse 
evenement. Dichter bij de machinekamer wordt 
Casper Vanhounde, een onlangs gearresteerde 
sadistische moordenaar, uitgeleverd aan de 
VS onder verantwoordelijkheid van de New 
Yorkse rechercheur Ellroy Mac Coy. Een andere 
vooraanstaande reiziger, de gepensioneerd 
inspecteur Frederick Abberline, is ook aan 
boord. Die laatste is na meer dan twintig jaar 
nog steeds op zoek naar Jack the Ripper. Hij 
volgt op de Titanic een aanwijzing. De cruise 
zou wel eens hectisch kunnen worden! 

Geesten uit 
het verleden 
 Roger Seiter Anaxilea, Goud van Morrison,  
     Sir Nigel, Stagecoach, Wild River
 Luc Brahy Bij de Marine, 
     Insiders Genesis, Irons
ISBN: 9789463739139

Hardcover
112 blz. 
€ 29,95

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN IN
DUBBELDIKKE HARDCOVER



© 2022 Editions  Glenat

Historie - Olwen

het is voor mij een
 enorme eer, heer

het is mijn hoogste 
plicht om je, als trouwe 

schildknaap, weg te houden 
van deze duivelse plek! 

dank u, heer. 
vergeet het kasteel 

vanmalaventure... en laten we 
terugkeren naar
 de wereld van de 
mensen, ver van al 

deze waanzin! 

wees niet bang.
 Ik breng je

 veilig en
 wel terug... 

maar niet voordat 
we onze queeste 
hebben voltooid.

vertel me nu alles
 wat je weet over het 

kasteel van malaventure, 
zijn heer en de hoorn

 van de waarheid! 

zoals u
 wenst, heer...

het begon allemaal 
toen mijn overleden 
voormalige meester 
een avontuurlijke 

ridder wilde worden... 



Historie - Olwen Historie - Olwen

VERWACHT
JANUARI 2022

‘Vader... ik wil geen prinses worden! “

Als jong meisje met een vurig temperament, opgevoed en 
opgeleid in het gebruik van wapens door haar grootvader, 
ontdekt Olwen op een dag dat ze in werkelijkheid de verborgen 
(en onwettige) dochter van koning Arthur is! Geleid door de 
nobele Sir Gawain, zal ze een nieuwe wereld ontdekken: die 
van Camelot en de Ridders van de Ronde Tafel. Wanneer ze 
eindelijk haar illustere vader ontmoet, vraagt   Olwen hem om 
haar liefste wens in vervulling te laten gaan: ze wil de eerste 
jonkvrouw-ridder worden! Ondertussen weeft Morgane de 
tovenares haar intriges in de schaduwen en al snel begint Olwen 
aan een zoektocht vol beproevingen en gevaren, die haar naar 
de onderwereld zal leiden...

Olivier Legrand en Annabel 
Blusseau nemen ons mee 
op de ontdekkingsreis van 
een jonge heldin in het hart 
van de Arthur-legendes. Een 
ridderlijk en feministisch 
verhaal, vol heroïek, emotie 
en magie. 

Olwen,
De dochter van Arthur

 Olivier Legrand 
De vier van bakerstreet
 Annabel Blusseau

Magus, Roma 
1. De wilde jonkvrouw

ISBN: 9789463739207

2. De hoorn van de waarheid
ISBN: 9789463739214

Softcover
48 blz. 
€ 9,95 

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN
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Historie - Lewis & Clark

de troepen staan paraat, 
sergeant ordway!

waar is 
sergeant floyd?

ziek, mijnheer. gal-
aanvallen. Kapitein Lewis 

behandelt hem. 

hijs de 
vlag!

de Otterstam heeft altijd in vrede
 gehandeld met de blanken. het maakt niet uit 
van welk land ze zijn, zolang de goederen 

maar van goede kwaliteit zijn. 

Ik denk niet dat die opa in Washington
 zo genereus is. het hoeft niet eens 

zoveel te zijn. We willen gewoon meer 
tabak, meer cadeautjes, wapens! 

big horse gaat akkoord 
met kleine dief.

Grappig, vertel hun tolk dat deze wens van hun kant om 
de handel te vergroten ten koste van de vrede met andere 
stammen president Jefferson erg mishaagt, en dat dit zijn 

vrijgevigheid jegens hen drastisch zou kunnen verminderen. 

en ik zie niet in hoe ik zou kunnen 
voorkomen dat de krijgers vechten 

met de pawnees en de omhahas, 
zonder een lepel van jouw melk. 

een lepel 
melk?

whiskey, 
mijnheer.



Historie - Lewis & Clark

EERDER
VERSCHENEN

Historie - Lewis & Clark

VERWACHT
FEBRUARI 2022 Beleef het avontuur. Schrijf geschiedenis.

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

Lewis & Clark 
 Philippe Thirault Macao
 Sandro
ISBN: 9789463737944
Hardcover
64 blz. 
€ 19,95

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER



Historie - Het epos van de vrijmetselaars
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DAAR ZIJN WE DAN, BIJ 
MEESTER GORDON. JE 

ZULT NOG EVEN OP ME 
MOETEN WACHTEN BIJ 

DE PAARDEN.

IK KOM 
JE HALEN 
ALS HET 

ZOVER IS.

MEESTER GORDON?
HET IS WILLIAM SCHAW!

WIJ WETEN WIE 
U BENT: EEN 
VERRADER EN 

EEN KETTER DIE 
HET NIET LANGER 
VERDIENT OM TE 
BLIJVEN LEVEN…

U?
MET WELK 
RECHT?!

MET HET RECHT DAT DE 
KIRK MIJ HEEFT GEGEVEN,
HET RECHT DAT ZEGT DAT 
ZIJ DIE NIET HET WARE 

GELOOF OMARMEN, MOETEN 
WORDEN BEROOFD VAN 

HUN RECHTEN, HUN BEZIT-
TINGEN EN HUN LEVEN.

UZELF BESCHOUWEN ALS EEN 
ECHTE METSELAAR IS BLIJKBAAR 

NIET GENOEG VOOR U, NU WILT U 
VOOR DE HAND VAN GOD SPELEN!

TREK UZELF TERUG 
EN IK ZAL NIETS 

ZEGGEN, ZO NIET, 
DAN ZAL HET U 
BEROUWEN!

ZULLEN DE 
BEELDEN 

DIE OP DIT 
MOMENT AAN 
MIJ VOORBIJ-

FLITSEN DE 
BEELDEN 

ZIJN DIE MEN 
VAN MIJ ZAL 
ONTHOUDEN?

MIJN KONIN-
GIN… MIJN 

VRIEND ALEX-
ANDER… MIJN 
REIZEN… MIJN 
BROEDERS…



Historie - Het epos van de vrijmetselaars Historie - Het epos van de vrijmetselaars

Op 24 augustus 1572 was de Schotse 
architect William Schaw in Parijs getuige 
van het bloedbad van Saint-Barthélemy. 
Hij blijft diep verbluft achter door deze 
bloedige gebeurtenissen. Is er alleen 
geweld om geschillen op te lossen? Deze 
vraag zal William voor altijd kwellen en 
de koers van zijn lot bepalen. Na bijna tien 
jaar in Europa te hebben rondgetrokken, 
ontmoet William een   vreemde weduwe 
die hem een   fragment van Salomo's 
tempel toevertrouwt. Voor hem is dit een 
teken. Want door het heilige fragment 
aan hem toe te vertrouwen, geeft de 
weduwe hem ook een missie: de Schotse 
vrijmetselaars verenigen en onder de 
controle van de koning plaatsen. Om 
dit doel te bereiken, ontdekt William 
het bestaan   van een mysterieus en oud 

VERWACHT
FEBRUARI 2022

Het epos van de 
vrijmetselaars 3
    Pierre Boiserie
        Marco polo, Roodbaard
    Denis Falque / Pâques  
        Wild River, Betoverd Venetië
ISBN 3: 9789463738262 

Softcover 
56 blz. 
€ 9,95

EERDER
VERSCHENEN

broederschap van vrijmetselaars waarin Schaw het humanistische gedachtegoed zal 
herkennen dat hij altijd al heeft willen uitdragen...
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In ‘De krijgers van God’, een spannende historische reeks, schetsen Philippe Richelle en Pierre Wachs 

een beeld van de opkomst van het protestantisme tijdens de Renaissance. Een complexe, turbulente en 

vrij onbekende situatie die heeft geleid tot de verschrikkelijkste burgeroorlog in Frankrijk.

Religieuze waanzin zet Frankrijk in vuur en vlam.

Een compleet verhaal in 5 delen.

Voor 

liefhebbers van 
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een beeld van de opkomst van het protestantisme tijdens de Renaissance. Een complexe, turbulente en 

vrij onbekende situatie die heeft geleid tot de verschrikkelijkste burgeroorlog in Frankrijk.

Religieuze waanzin zet Frankrijk in vuur en vlam.

Een compleet verhaal in 5 delen.
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Erotiek - Inguinis Collector Pack 

De jonge beeldhouwster Artemis is een regelmatig 
bezoeker aan de orgieën in het huis van Claudius. Ze 
zal haar vaders werkplaats ervan, maar treft hem daar 
vermoord aan. Omdat hij net een belangrijke opdracht 
van Agrippa heeft verworven rond het beroemde 
Pantheon van Rome in aanbouw, lijkt het erop dat de 
moord politiek gemotiveerd is...

VERWACHT
MAART 2022

 INHOUD

Inguinis Collector Pack
Katia Even Het Nevelvolk

Nicolas Guenet
 ISBN: 9789460783951

4 x Hardcover 
4 x 48 blz. 

€ 79,95



Het Land van Langvergeten 
Makyo
Herenguel, Faure, Laval N.G. Pelet
ISBN: 9789463737593 

5 x Hardcover
€ 200,00

- 17 albums in 4 integralen en 1
  epiloogalbum. 
- In luxe uitvoering met linnen rug en
  goudopdruk
- 2 delen niet eerder in het Nederlands
  verschenen

Toenga 
&  Edouard Aidans 
ISBN: 9789463734394 

5 x Hardcover
€ 200,00

- Compleet in 5 integralen
- In luxe uitvoering met linnen rug en
  goudopdruk
- Deze editie bevat naast alle verhalen
  ook zeer uitgebreide dossiers, vol
  posters, publicaties uit onder andere 

  Kuifje, interviews, covers en schetsen.

Historie - Luxe verzamelcassettes

NOG ENKELE
BESCHIKBAAR



Grafische Roman - Sterren van de geschiedenis Collector Pack

VERWACHT
MAART 2022

Het verhaal achter
de namen die elke
generatie kent!

Sterren van de 
geschiedenis
Collector Pack 
Berard Swysen
Christian Paty & Bruno Bazile
ISBN: 9789463733397 

3 x Hardcover
104 - 136 - 88 blz. 
€ 89,95 

 INHOUD
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Grafische Roman - De zoektocht

Ik maak me geen 
zorgen, mijn liefste, mijn 

mannen zoeken het gebied af. 
het zal niet lang duren voor 

ze haar vinden.

je zult wel gewend
 zijn aan de grillen

van je dochter... 

want helis is tegen 
deze situatie, tegen ons 

huwelijk, tegen alles. we moe-
ten zorgen dat zij  ons leven 
nooit meer zo ingewikkelder 

maakt! 

dit is de eerste 
keer dat ze weg- 

loopt. ze weet heel 
goed dat de regio 

gevaarlijk is gewor-
den. Ik heb redenen 

om me zorgen 
te maken.

ze komen eraan,
 fijn dat je dan gerust-

gesteld zult zijn.
nou, brigadier? 

kom je met lege handen terug? 
waar is het meisje? en de rest 

van de troepen?



VERWACHT
FEBRUARI 2022

Grafische Roman - De zoektocht

Guillaume zal de dood van zijn vader nooit 
kunnen accepteren. Als zijn moeder met 
Meester de Brifaut wil hertrouwen, ziet hij 
dat niet zitten. Op de dag van hun vertrek 
naar hun nieuwe huis, verdwijnt zijn zus, 
Hélis. Hun moeder, maakt zich zorgen 
omdat de regio krioelt van de gevaarlijke 
plunderaars. Guillaume wordt verscheurd: is 
het zijn plicht om zijn moeder te volgen of om 
zijn zus te vinden? 

De initiërende zoektocht van de ontroostbare 
Guillaume leidt naar de grenzen van het 
vreemde en het fabelachtige...

De zoektocht
Meester Guillaume

Gwen de Bonneval 
Matthieu Bonhomme

Lucky Luke door...,  
Keizerin Charlotte, Esteban

ISBN: 97894637379269

hardcover
148 blz. 
€ 32,95 

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN IN
DUBBELDIKKE HARDCOVER

Getekend door
Matthieu Bonhomme 

bekend van
Lucky Luke

Getekend doorGetekend door
Matthieu Bonhomme Matthieu Bonhomme 

bekend vanbekend van
Lucky LukeLucky Luke



Grafische Roman - Antoine Sèvres, Broeder inquisiteur
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Jean de Bransol was een zeer 
hoffelijke heer die een aangenaam
en geleerd gesprek niet uit de weg
 ging. maar op deze vooravond in 
Saint-Michel, 1525, vervulde een

sombere stemming zijn ziel.

Hij wilde het weten.
verberg geen 

geheimen of schande 
voor mij... hoe pijnlijk 

het ook is. Ik wil de 
waarheid. 

niet uitstellen!
je hebt mijn achting al. 

dus verdien mijn vertrou-
wen nu! vertel me alles, 

broeder Antoine. 

oke! we 
moeten ongetwij-

feld de wil van onze 
almachtige heer zien in 
het feit dat ik bij het 
vallen van de avond 

verdwaalde ... 

      dat zal mijn waarheid 
 zijn, meneer. Ik kan u alleen 
vertellen over wat ik gezien, 
gehoord en afgeleid heb. en
 als iemand me een tegen-
  strijdigheid vertelde, 
     betekent dat niet... 



Grafische Roman - Antoine Sèvres, Broeder inquisiteur

VERWACHT
FEBRUARI 2022

DUBBELDIK COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN  IN HARDCOVER

Broeder Dominicaan Antoine Sèvres doorkruist het koninkrijk van Frans I, Waar hij vaak 
verwikkelt raakt in de misdaden van zijn tijd. Hij heeft de martelwerktuigen van de barbaren en 
de inquisitie doorstaan en weet dat het soms beter is de aard van de mens te onderzoeken dan 
de heilige geschriften te ontcijferen om het kwaad aan de kaak te stellen. Vervuld van twijfel, 
nieuwsgierig naar de wetenschap, verleidt door het ontluikende humanisme, weet hij ook om 
te gaan met de dolk die hij onder zijn gewaad verbergt. Maar reflectie en deductie blijven zijn 
favoriete wapens om de bloedige raadsels op te lossen waarmee hij wordt geconfronteerd. 

Antoine Sèvres
Broeder inquisiteur 
Laurent Rullier
Alessio Lapo, Stéphane Martinez  
Ridder d’Eon, Een paus in de geschiedenis 
ISBN: 9789463739306

Hardcover 
148 blz. 
€ 32,95



de kamer van Fergusson, 1918.

Thriller - John Lord 

© 2022 Humanoide



Thriller - John Lord 

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

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

John Lord 
3/3. Wilde dieren

Denis-Pierre Filippi 
De buitengewone reis, Kolonisatie 

Patrick Laumond 
Terra Prohibita 

 ISBN 3/3. 9789463739177

Hardcover 
56 blz. 

€ 19,95

VERWACHT
FEBRUARI 2022

LAATSTE DEEL, SERIE COMPLEET
KLEINE OPLAGE HARDCOVER

EERDER
VERSCHENEN



Thriller - Arsène Lupin 
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twee dagen eerder...

en hier is het 
damestoilet. 

een grot?

alle mensen van etretat noemen 
het hier zo vanwege de heer van 
frefosse die drie jonkvrouwen 
zou hebben laten opsluiten en 

vermoorden omdat zij hem 
 hadden geweigerd! 

maar goed, 
wees gerust! 

Dat was lang 
geleden!

kom op, 
ik moet terug! 

bedankt voor 
uw hulp.

en nu, 
commissaris...

... laten we eens gaan 
kijken of deze grot iets 

speciaals verbergt. 

kijk
 daar!

op de 
muur!

waar?



Thriller - Arsène Lupin 

VERWACHT
MAART 2022

Lees het beroemdste avontuur van 
Arsène Lupin!

Een paar uur voor zijn dood schreef 
Lodewijk XVI een gecodeerd bericht 
dat aan Marie-Antoinette het geheim 
zou onthullen dat de koningen van 
Frankrijk altijd van vader op zoon 
hebben doorgegeven. Een eeuw later 
krijgt Arsène Lupin het perkament in 
handen dat hij besluit te ontcijferen. 
Maar wat heeft die holle naald hiermee 
vandoen? 

Ontdek het beroemde
meesterwerk van het 
mysterieuze verhaal
van Maurice Leblanc
in strips!

Arsène Lupin, De holle naald 
Jérôme Félix Tot de laatste 

Michaël Minerbe 
 ISBN: 9789463739436

Hardcover 
64 blz. 

€ 19,95

COMPLEET VERHAAL
KLEINE OPLAGE HARDCOVER



Detective - Agatha Christie
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een paar minuten na uw aankomst gaan we richting de villa van 
genevieve, de verblijfplaats van paul renauld...

mijn beste Hastings, ik 
krijg de indruk dat we hier
 te maken hebben met een 

belangrijke zaak, deze lange 
en uitgebreide historie zal niet 
makkelijk op te lossen zijn.

ik dat we onze bestemming nooit 
zullen bereiken. aan boord van dit ve-

hikel zou het een echt wonder zijn! 



Detective - Agatha Christie

VERWACHT
MAART 2022 Agatha Christie, Moord op de golflinks

Frederic Brremaud Love, Sprietje
Alberto Zonan Agatha Christie, 

Het ABC Mysterie 
ISBN: 9789463739313

Hardcover
64 blz. 

€ 19,95

In Frankrijk is een misdaad begaan aan de 
oever van het Kanaal. Een merkwaardig 
toeval dat Poirot de dag ervoor een brief 
heeft gekregen van de overledene, die hem 
een   delicaat onderzoek wilde toevertrouwen. 
Meer is er niet nodig voor Hercule Poirot, en 
zijn vriend, kapitein Hastings, om het heft 
in eigen hand te nemen om te ontdekken 
wie hem heeft vermoordt. Maar inspecteur 
Giraud, van de Franse politie, is niet bereid 
samen te werken met Poirot.  

Een nieuw onderzoek voor Hercule Poirot, die in het hart van een buitengewoon complot zal duiken. 
EERDER
VERSCHENEN

COMPLEET VERHAAL
KLEINE OPLAGE HARDCOVER



Fantasy - De laatste God
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gebruik 
de wind.

gebruik de wind. 
tinslayer. net 
als je adem.

als je dat zou 
doen, zou er nu 

wel iets gebeuren, 
toch?dat

doe ik 
toch?

dit is stom, ik ben niet 
een van jullie, valko.

trouwens, ik 
hoor Shyf ook nooit 

zeuren over wind 
en adem.

shyf is een wezen
 van de guild en hij 

heeft dus geen echte 
magie. Alleen de god-

geborenen, zoals 
aelva, bezitten

 magie.

kappen nou 
met dat gezemel. 
Zelfs de Ursulon 
heeft er last van.

‘de ursulon’... 
wanneer geven we 

deze makker nou eens 
een naam, het  duurt al 

een half seizoen.

jij zou hem 
een naam moeten 
geven, koningin 

cyanthe. Hij laat je 
nooit alleen!



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 laatste God
 Philip Kennedy Johnson
 Riccardo Federici Saria
Boek 3 van de kronieken van Fellspyre 
ISBN: 9789463739375

Boek 4 van de kronieken van Fellspyre
ISBN: 9789463739382

Softcover 
64 blz.
€ 9,95 

VERWACHT
JANUARI 2022

COMPLEET VERHAAL
IN 6 DELEN

EERDER
VERSCHENEN

Fantasy - De laatste God

van de 

 tekenaar van: 



Fantasy - Verloren Paradijs Collector Pack

VERWACHT
JANUARI 2022

Verloren Paradijs
Psalm 1

Collector Pack 
Ange Belladonna

Alberto Varanda, Philippe Xavier
De levende dood, Kruistocht, Tango

ISBN: 9789463731829

4 x Softcover
4 x 48 blz. 

€ 39,95 

 INHOUD

OP = OP

NOG 1X TERUG

Alleen als set 

verkrijgbaar

Hij baadt zich in het eeuwige licht. 
Zij leeft in het diepste van de hel. 

De eeuwigheid scheidt hen. 
Terwijl de oorlog dreigt en het evenwicht 
tussen het goede en het kwade verstoort. 

Kan een kind hen samenbrengen?



Avontuur - Jim Hawkins Collector Pack
VERWACHT
JANUARI 2022

Jim Hawkins
Compleet

Collector Pack 
& Vastra

ISBN: 9789463731638 

3 x Softcover
3 x 48 blz. 

€ 29,95 

 INHOUD

Het gaat niet om de  bestemming maar om de reis ...
Jim Hawkins werkt in de oude familieherberg van zijn ouders die hij later zal erven. Maar 

hij weet dat hij niet lang op het vasteland zal blijven. Zijn blik is gericht op de zee, 
de lijn aan de horizon, het onbekende en de belofte aan mysteries. Eén stap richting 

de oceaan zou voldoende zijn om dit leven te omarmen en een ander te worden.

Eén duwtje in de rug van het lot, of Bill Bones, een oude zeerot met een kost-
bare schatkaart, is voldoende om Jim in een avontuurlijke wervelwind 

terecht te laten komen. Maar als er iets gevaarlijk is in deze wereld, 
is het om in het bezit te zijn van een   fortuin op een stuk papier...



Fantasy - De eed van staal
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Elk jaar leeft het dorp Torrede op 
bij de parade van de teams, als opmaat 

naar het rampa-toernooi. 

iedereen komt hun favorieten aanmoedigen, 
die de kleuren van hun buurt fel verdedigen. 

Kijk nou naar hem, kapitein. 
calvairac arramon houdt er 
wel erg van om te paraderen. Het is een gevaarlijk symbool

 om te rijden voor het team van
 de koninklijke wijk, Jaufre. 

Maar hij financiert het dan ook.

hij pronkt met zijn macht 
als een trotse pauw en lonkt 

naar de regentenprinses. 

en ze zeggen dat we ook 
geacht worden dit soort 
individuen te beschermen... 

precies, hij is een perfect doelwit. Estella? geen spoor 
van de boogschutter? 

nee, nog steeds niets. 
voorlopig althans... 



Fantasy - De eed van staal

Terwijl de volkeren van het uitgestrekte land herstellen van de burgeroorlog die hun land 
heeft verwoest, wordt een van de helden van het conflict vermoord in het hart van de stad 
Torrède. Estella Ascensal, een jonge assistente van de wacht met speciale vaardigheden, 
wordt door de militie te hulp geroepen om de moord te onderzoeken. Op hetzelfde moment 
verlaat Aelis Mendigal, voormalig strijder van Torrède, de stad. Hij moet een schrijver zoeken 
die is verdwenen aan de grenzen van de Onarch-provincies.
Terwijl de een in de buik van de stad duikt om geheimen te ontrafelen, zal de ander de Romanis 
vergezellen in de voetsporen van de voorbije oorlog. Het einde van zijn reis zal ook het einde van 
hun illusies zijn. Want wat als de helden van het volk niets anders waren dan oorlogsmisdadigers 
die in staat waren tot de meest verachtelijke daden om hun roem te beschermen? 

De De eed van staal
 Gwenaël Marcé 
 Elisa Ferrari Het geheim van Victoria
ISBN 1: 9789463739184

ISBN 2: 9789463739191

Softcover 
48 blz.
€ 9,95 

VERWACHT
FEBRUARI 2022

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN



Fantasy - Necromancers

© 2022 Bamboo Editions

necromancers.

dat is hoe we de magiërs noemen die 
in staat zijn om de geesten van de doden 

op te roepen en te beheersen. 

velen van hen zijn bereid om alle 
gevaren te trotseren om de lichamen 

van oude krijgers of machtige magiërs 
te vinden en hun kennis, hun talenten

 en hun krachten toe te eigenen. 

het ontdekken van zo’n indrukwekkende 
tombe is een buitenkansje voor elke 
necromancer die de naam waardig is. 

een verlaten 
mausoleum! De 
kaart was echt!

ik weet niet wie hier ligt, 
maar het moet een belangrijk 

persoon zijn geweest.

waarschijnlijk 
een hoge priester.

Morla, ik krijg de koude rillingen 
van deze plek. er is waarschijnlijk een 

goede reden waarom niemand deze 
tombe heeft geschonden. 

ga je nu terug-
trekken, broertje? 

kom op we gaan 
naar binnen!

vreemd dat die 
lampen na al die eeuwen 

nog banden...

kijk, daar 
staat iets 

geschreven...



Fantasy - Necromancers

In een wereld waar Necro-
mancers de vaardigheden van de 

doden kunnen gebruiken, streeft elk van 
hen naar een band met de machtigste geesten: 
de beste tovenaar, de meest begaafde jager, 
de meest sluwe koopman...  Maar wanneer de 
jonge Morla bezeten raakt door een voormalige 
aartsmagiër, is het haar broer die een manier 
zal moeten vinden om haar te helpen en in het 
voorbijgaan ook de wereld te redden. Haar 
broer, die alleen een verwarde geleerde, een 
onhandige krijger en een buikdanseres kan 
oproepen...

De Necromancers
1. Het ontwaken van de aartsmagiër 

 Olivier Gay 
 Tina Valentino 

ISBN 1: 9789463739504

Softcover 
48 blz.
€ 9,95 

VERWACHT
FEBRUARI 2022

NIEUWE REEKS
IN 3 DELEN



Fantasy - Drakenridders

© 2022 Menlu



Fantasy - Drakenridders

Ludwig en Wilhelm zijn twee jonge en 
onervaren drakenridders. Eén van hun 
eerste opdrachten is het onderzoeken 
van een kasteel waarin een draak zich 
verschuilt. De draak houdt ook een deerne, 
Melusine, gevangen.

Of daar lijkt het ten minste op...

Drakenridders
&Lode Peeters 

ISBN: 9789083196411

Softcover 
64 blz.
€ 9,95 

VERWACHT
FEBRUARI 2022

COMPLEET
VERHAAL



Met 

exclusief 

dossieralbum van 

Romano Molenaar

 en Jorg de Vos 

met o.a. niet eerder 

getoond werk.

romano molenaarromano molenaar
jorg de vosjorg de vos

dossierdossier



romano molenaarromano molenaar
jorg de vosjorg de vos

Sword & Sorcery - Conan, de weg der koningen

VERWACHT
MAART 2022

 INHOUD

Zal de eerste blik die Conan op Aquilonië 
werpt meteen zijn laatste zijn? De 
Cimmeriër wordt gestrikt voor de eregarde 
van prins Arpollo. Maar hij loopt regelrecht 
in een web van Hyboreaans verraad. Conan 
ontsnapt met een onschuldig kind. Met haar 
moet hij zich een weg door catacomben vol 
‘sarcophagi’ vechten. De reis langs de ‘Weg 
der Koningen’ gaat niet zonder obstakels!

Conan, de weg der koningen
Collector Pack incl. Dossier! 
Roy Thomas
Mike Hawthorne, Dan Panosian 
DOSSIERALBUM: Romano Molenaar 
    & Jorg de Vos
ISBN: 9789460784637 

7 x Softcover
7 x 48 blz. 
€ 69,95
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Fantasy - Waldin
VERWACHT
MAART 2022

Waldin, 
De kronieken 

van Thesnia
 3. De Demon
  De Decker 

  Patrick Cornelis
Softcover 

40 blz.
€ 9,95

EERDER
VERSCHENEN

Wanneer de boze heks Mürmarel een traan veroorzaakt tussen het rijk van de doden en de 
levenden, is de hele wereld in groot gevaar. Hongerige ondode wezens kruipen uit de diepte 
op zoek naar nieuwe zielen om mee te nemen. De Thesnische ridders moeten proberen om 
Mürmarel en Turic, de gemene zoon van de Hyrux-leider Oruc, tegen te houden, omdat ze 
van plan zijn de meester van de duisternis, de machtige demon Qhoros, te doden en zijn 
krachten te gebruiken om de wereld in chaos te storten. 

Vraag je 

winkelier naar het 

P R E M I U M PA C K !

* Waldin 4

* Schetsboek

* Art-Prent



Fantasy - Haven Collector Pack
VERWACHT
FEBRUARI 2022

OP = OP

NOG 1X TERUG

Alleen als set 

verkrijgbaar

 INHOUD

Haven Compleet
Collector Pack 

Lamontagne, 
Yuna, Aspis, 
Drakenbloed  
Kan-J 

Blackwood
ISBN: 9789460782473

3 x Softcover
3 x 48 blz. 

€ 29,95 

Haven Compleet
Collector Pack 

Lamontagne, 
Yuna, Aspis, 
Drakenbloed  
Kan-J 

Blackwood
ISBN: 9789460782473

3 x Softcover
3 x 48 blz. 

€ 29,95 



Steampunk - De kinderen van Kapitein Grant
VERWACHT
MAART 2022

Kinderen van 
Kapitein Grant

Compleet
Collector Pack 
& Alexis Nesme

ISBN: 9789463733359

3 x Softcover
3 x 48 blz. 

€ 29,95 

 INHOUD

OP = OP

NOG 1X TERUG

Alleen als set 

verkrijgbaar



Steampunk - Nautilus
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bombay, enkele 
maanden eerder...

kim! je liet me 
schrikken, ik hoorde

 je niet eens 
aankomen! 

zoals gewoonlijk ... 
als je nu naar 
mijn advies zou 

luisteren, zou je 
me misschien kunnen

ontdekken. 

en noem me
 ‘mijnheer o’hara’, 

zoals ik je 
vroeg.

voor straatkinderen, 
zul je altijd een van ons zijn! 

je zult altijd kim zijn,
‘ieders vriend’. 

vergeet die oude 
bijnaam en vertel me 

waar onze man is. 

je zei dat het 
niet lang zou duren... 
maar je had me  niet
 verteld dat het echt 
een gladde aal was!

Ik heb nog nooit 
iemand zoveel tech-

nieken zien gebruiken om 
niet gevolgd te worden, 

behalve jij eigenlijk. 

hier is het!

we moesten met zijn  
twaalven samenwerken om 

hem vanaf zijn hotel niet kwijt
 te raken. verandering van iden-

titeit, valse aanwijzingen, 
manoeuvres om ervoor 
te zorgen dat hij niet 

werd gevolgd ...

Steampunk - Nautilus



Steampunk - Nautilus

Nautilus
 Mathieu Mariolle 
Blue Note, 
Kriss van Valnor 
(De werelden van Thorgal). 
Guénaël Grabowski
ISBN 1: 9789463739153

ISBN 2: 9789463739160

Hardcover
64 blz. 
€ 19,95

VERWACHT
JANUARI 2022

1899
Al bijna een eeuw voeren het Britse rijk 

en het grote tsaristische Rusland een geheime 
spionage-oorlog met als inzet: de controle over 

de Raj, het Britse koloniale India.

Door de jaren heen is de grens tussen deze twee 
rijken aanzienlijk  geslonken. Ooit gescheiden door 
tweeduizend kilometer uitgestrekte woestijnen en 
onoverkomelijke bergen, zijn ze nu nog maar een 

paar kilometer van elkaar verwijderd.

  Deze geheime oorlog staat bekend als:
‘Het grote spel’. 

VERSCHIJNT ALLEEN IN
HARDCOVER



pas op!pas op!

Oh!

wat een  wat een  
etters!etters!

Argh!Argh!

zoek  zoek  
dekking,dekking,

Hugo!Hugo!

Steampunk - De Artilleuses

© 2022Bamboo Editions



Steampunk - De Artilleuses
VERWACHT
FEBRUARI 2022 Als er niets ontploft, hebben ze een fout 

gemaakt. Sprookjesstad Parijs 1911, Lady 
Remington, Miss Winchester en Madam-
me Gatling hebben eindelijk het geheim 
van de zegelring ontdekt, een magische 
ring die ze hebben gestolen en waar de 
geheime diensten van Frankrijk, Pruisen 
en de Elfen om vechten. Gevangen tussen 
drie vuren, zijn ze niet van plan hun schat 
los te laten en ze weten dat een gewa-
pende overval de beste verdediging is. 
Bukken dus!

EERDER
VERSCHENEN

De Artilleuses
3. Het geheim van de Elfen
  &   Etienne Willem Vleugels van de aap 
ISBN:9789463739627
Softcover 
48 blz. - € 9,95

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!



Steampunk - Het kasteel van de sterren

© 2022 Rue de Sevre

HOOFDSTUK V

MARTIAANSE 

VENUS

'we hebben 
een klein taakje 

voor je!‘

zijn dat nieuwe 
motoren? patrouilles 

van de keizerlijke
 garde in de ether... 

Juffrouw Daumier had
 het er al erover! 

het zal nooit 
werken! we eindigen 

allemaal in de gevange-
nis en eten de rest 

van onze dagen 
rapen! 

maak je geen zorgen over de 
rapen. als we betrapt worden op 
samenzwering tegen alle staats-
hoofden op de planeet, wacht de 

gevangenis niet op ons. 

of in ieder geval, 
niet voor lang. 

geen paniek. 
Tot nu toe gaat het 

zoals gepland! 

zie je 
haar? 

daar 
zijn ze... 

de Oosten-
rijkse delegatie 
landde precies 

op tijd!

ieks!

Steampunk - Het kasteel van de sterren



Steampunk - Het kasteel van de sterren

Het kasteel 
van de sterren
 & Alex Alice

ISBN 5: 9789463739511

ISBN 6: 9789463739528

Softcover
56 blz. 
€ 9,95

Planeet Mars, 1873: Serafijn en zijn vrienden begeleiden 
de prinses en haar volk door de hooglanden. De Martianen 
ontvluchtte de Pruisische invasie en hoopten een toevluchtsoord 
te vinden buiten de verboden landen van de pool van Mars. Maar 
vreemde verschijnselen vermenigvuldigen zich en Bismarcks 
oorlogsschepen dreigen hen tot op de pool te volgen... Zal 
hun redding rusten op de overblijfselen van een oude Mars-
beschaving, of van een meer pragmatische alliantie met het 
gloednieuwe interplanetaire rijk van Napoleon de 3e? 

VERWACHT
MAART  2022

EERDER
VERSCHENEN

Planeet Mars, 1873: Serafijn en zijn vrienden begeleiden 
de prinses en haar volk door de hooglanden. De Martianen 
ontvluchtte de Pruisische invasie en hoopten een toevluchtsoord 
te vinden buiten de verboden landen van de pool van Mars. Maar 
vreemde verschijnselen vermenigvuldigen zich en Bismarcks 
oorlogsschepen dreigen hen tot op de pool te volgen... Zal 
hun redding rusten op de overblijfselen van een oude Mars-
beschaving, of van een meer pragmatische alliantie met het 
gloednieuwe interplanetaire rijk van Napoleon de 3e? 



Oorlogsstrip de man In  de schaduw 
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Oorlogsstrip de man In  de schaduw Oorlogsstrip  de man In  de schaduw 
VERWACHT
JANUARI 2022 Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal 

van Maurice Bavaud, de man die Hitler drie 
keer bijna vermoordde... 

Berlijn, december 1955, midden in de 
koude oorlog. Guntram Muller is journalist 
voor een van de grootste dagbladen, de 
Berliner Zeitung. Hij is geïnteresseerd in 
deze bijzondere man. Want was Maurice 
Bavaud een godsdienstfanaat, een eenzame 
moordenaar, een spion die handelde 
namens een geheime organisatie, was hij 
gemandateerd door de geallieerden of door 
iemand die dicht bij Hitler stond? Hoe kon 
hij de dictator zo dichtbij en herhaaldelijk 
benaderen? Waarom weigerde Zwitserland 
hem te helpen door hem te ruilen voor een 
Duitse spion? Een boeiende reconstructie 
van een man die de loop van de geschiedenis 
had kunnen veranderen...

De man in de schaduw
 Patrice Perna Een paus in de geschiedenis 
 Fransisco Ruizge Luxley, Prometheus 

ISBN: 9789463739146

Hardcover
112 blz.
€ 29,95

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN IN
DUBBELDIKKE HARDCOVER



Oorlogsstrip Black sheep squadron 
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Ik heb hun frequentie 
opgevangen, kolonel.

er is geen enkel risico: die jagers vormen 
geen gevaar voor de basis. en als ze dichterbij 

komen... dan is dat jammer voor ze.

                              onze leiders zijn 
pragmatisch, en ze hebben gelijk.

dat bevalt me helemaal niet. hoe kunnen we nou 
weigeren om te vechten? Is het leger het geloof 

       in bushido kwijt?

nee. tot nader order heeft de 
staf alle duels met de amerikanen 

verboden.
we kunnen makkelijk naar ze 
toe gaan en ze verslaan...

twaalf? dat is absurd. wat dachten ze te gaan doen 
met zo’n beperkt aantal?

Het valt te proberen, niet?

denk je dat dat ze uit 
de tent zal lokken, greg?

we zitten te hoog voor jullie, stelletje krielkippen! 
als jullie willen vechten als mannen, zullen jullie 

naar boven moeten komen!

Oorlogsstrip  Black sheep squadron 



Oorlogsstrip Black sheep squadron Oorlogsstrip  Black sheep squadron 
VERWACHT
MAART 2022

Black Sheep Squadron 
 Veys 

 Jagerschmidt
5/6. Oudje tegen oudje

ISBN: 9789463739535

6/6. De waanzin van de dag
ISBN: 9789463739542

Softcover
48 blz.
€ 9,95

Spanning in de stille oceaan!

Het Black Sheep Squadron vertrekt met verlof naar Sydney. 
De Japanners vallen hen bij hun terugkeer, vlak voor hun 
aankomst in Munda aan. Boyington denkt dat een van zijn 
piloten te spraakzaam was bij zijn vriendin, die informatie 
aan Japanse spionage moet hebben doorgegeven. Schout-
bij-nacht admiraal Clark biedt aan om een marine-eenheid 
toe te wijzen aan een vliegdekschip om uitgeputte 
marinepiloten te ondersteunen en Boyington moet dit 
verrassende nieuws bekendmaken aan zijn piloten...

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

EERDER
VERSCHENEN



Oorlogsstrip leestIp:  oorlogreeksen 

lees de prevIewpagIna’s  op:

Oorlogsstrip  leestIp:  oorlogreeksen 



Oorlogsstrip leestIp:  oorlogreeksen Oorlogsstrip  leestIp:  oorlogreeksen 

www.darkdragonBooks.com



... Voor de eerste 
keer zie ik het doel!

het is Deze wereld die 
me aantrekt, en waarvan

 ik de locatie niet ken.

Deze wereld, ja, wacht 
op me, hij verlangt vurig 
naar me, ik voel het in het 

diepst van mijn wezen!

Nu ik het zie, weet ik 
waar het te vinden is! 
De coördinaten lijken 

zo evident te zijn.

Ja! Hier zal ik meer zijn dan 
een man, meer dan een heerser, 
meer dan een keizer, hier zal ik 

een god zijn!

Dat rijk hoeft niet overwonnen te 
worden, het is het in zekere zin al! 
Dat volk lijkt op me! Gewelddadig, 

zonder moraal, zonder god of 
gebod. Het wenst mijn komst want 

het wil een god naar hun evenbeeld.

Ze weerklinken als een echo 
in mijn hoofd! Ik heb genoeg 

gewacht, vooruit!

Mijn kinderen 
wachten op me!

Het visioen...

Sciencefiction - Khaal

© 2022 Editions Soleil



... Voor de eerste 
keer zie ik het doel!

het is Deze wereld die 
me aantrekt, en waarvan

 ik de locatie niet ken.

Deze wereld, ja, wacht 
op me, hij verlangt vurig 
naar me, ik voel het in het 

diepst van mijn wezen!

Nu ik het zie, weet ik 
waar het te vinden is! 
De coördinaten lijken 

zo evident te zijn.

Ja! Hier zal ik meer zijn dan 
een man, meer dan een heerser, 
meer dan een keizer, hier zal ik 

een god zijn!

Dat rijk hoeft niet overwonnen te 
worden, het is het in zekere zin al! 
Dat volk lijkt op me! Gewelddadig, 

zonder moraal, zonder god of 
gebod. Het wenst mijn komst want 

het wil een god naar hun evenbeeld.

Ze weerklinken als een echo 
in mijn hoofd! Ik heb genoeg 

gewacht, vooruit!

Mijn kinderen 
wachten op me!

Het visioen...

VERWACHT
FEBRUARI 2022

Sciencefiction - Khaal

Een gevangenis zweeft doelloos in de eindeloze ruimte, vergeten door de zeldzame overlevenden 
van een totaal verwoest galactisch rijk. Aan boord dreigt de ultieme oorlog tussen drie rassen. 
De gebeurtenissen komen in een stroomversnelling als iemand of iets gewapenderhand de 
gevangenis probeert over te nemen. Één krijger met vreemde krachten voert de verenigde rassen 
uit de gevangenis aan. Deze aanvoerder verbergt een groot geheim. Deze leider heeft een naam 
die men zal onthouden. Zijn naam is KHAAL.

Khaal Softcover
 Stéphane Louis
Tessa, Red Sun, Androïden
 Valentin Sécher
Conan Meta-Baron
ISBN 1: 9789463739337

ISBN 2: 9789463739344

Softcover
56 blz.
€ 9,95

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

OP = OP

NOG 1X TERUG

Alleen als set 

verkrijgbaar
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VERWACHT
FEBRUARI 2022

Sciencefiction - deep 6

De zomer van 2018 lijkt er een als zovele in Conrad, Montana. 
Tot er zich bij een zestal inwoners onverklaarbare gebeurtenissen voor-
doen en alle verbindingen met de buitenwereld uitvallen. Sein voor het 

FBI om agenten Murphy O’Neill en Cooper Bell eropaf te sturen. 
Hun gezonde verstand krijgt het zwaar te verduren in dit 

al te stille stadje…

Deep 6 deel 1
 Johan de Neef

 Waldo van Gheluwe 
ISBN: 7445922619610

Softcover
64 blz.

€ 12,95

INCL. UITGEBREID DOSSIER
EN EXTRA VERHAAL!



Sciencefiction - Phobos

Woef !Woef !

SSLLAAMM ! !

Haast je,
Leo, we gaan
opstijgen ! 

Wat als ze 
wist van het Noah-

Rapport? 

Doe niet 
belachelijk,

Gordon, je hebt 
zelf het bestand 
met het Noah-

Rapport vernietigd. 
Ontspan je... 

...dit zijn de 
vrijers die over 
een paar jaar 

zullen sterven,
maar jij niet! 

ontruim het
 platform! Alle 
technici op hun 

post in de 
controlekamer! OPSTIJGEN

OVER TIEN
MINUTEN ! 

hoe is de druk?

100 %!

Optimaal!

Ventilatie?

geactiveerd!

zuurstof-
niveau?
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VERWACHT
MAART 2022

Sciencefiction - Phobos

ZE WILLEN GESCHIEDENIS SCHRIJVEN MET EEN GROTE G.
Zes meisjes en zes jongens wonen in twee afzonderlijke 
compartimenten van hetzelfde ruimtevaartuig. Onder het 
toeziend oog van de camera’s aan boord hebben ze zes 
minuten per week om elkaar te verleiden en te kiezen. Zij 
zijn de kanshebbers van het Genesis-programma, de gekste 
speeddatingshow in de geschiedenis. Dit is bedoeld om de 
eerste menselijke kolonie op Mars te creëren.

ZIJ WIL LIEFDE VINDEN MET EEN GROTE L.
Léonor, een 18-jarige wees, is een van de zes verkozenen. 
Ze tekende voor bekendheid. Ze tekende voor liefde en ze 
schreef zich in voor een enkeltje...

Phobos 1, Eendagsvlieg
 Victor Dixen 
 Eduardo Francisco Conan 
ISBN: 9789463739290

Hardcover
80 blz.
€ 27,95

ZES MEISJES.
ZES JONGENS.

ZES MINUTEN OM ELKAAR TE ONTMOETEN.
EEN EEUWIGHEID OM VAN ELKAAR TE HOUDEN.

VERSCHIJNT ALLEEN IN
HARDCOVER
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als je iemand zoekt, 
is het soms makkelijker

 om ze jou te laten vinden. 
vooral op een planeet 

als ylferif. 

koolstof en beton, 
je beseft het niet, maar

 je stikt daar. vooral met 
al die vervuiling en mensen, 
ik zeg er maar niets over. 

dat vereist 
enig geduld...

totaal oppervlakkig. ze denken alleen
 aan winst, hun sociale status en aan hun 
kleine grut. onmogelijk om een   kind goed 

op te voeden op deze smerige plek. 
dus nam ik de erfenis 

van mijn overleden man 
mee, en we emigreerden 

hierheen voor een   betere 
kwaliteit van leven. 

Laat mij 
los! Ik haat 

het hier! 

verontschuldig mijn 
zoon, het is een puber, u 
begrijpt het vast wel.

maakt u zich niet 
druk, we begrij-

pen het wel.

nou, dat is precies 
waarom we vertrokken 
zijn, de mensen zijn 
hier veel aardiger...

we worden 
aangevallen, 

verdedig jezelf!

eindelijk!



VERWACHT
MAART 2022

Sciencefiction - Teleportation inc.

Teleportatie... De droom van instantreizen is nu werkelijkheid. 
Maar de energiemassa die tijdens dergelijke overdrachten 
nodig zijn en de eisen van de natuurwetten dwingen tot een 
strikt beheer van deze uitwisselingen. Dat is het werk van de 
Galactic Teleportation Company. En wanneer sommige van 
hun klanten denken te kunnen profiteren van het gemak van 
deze manier van reizen om te verdwijnen, zal de C.T.G. snel 
en krachtig moeten reageren. Om dit te doen, hebben ze 
een elitekorps in het leven geroepen. Deze specialisten 
hebben de taak verloren of vluchtende reizigers in de 
Melkweg op te sporen en terug te brengen. De meest 
capabele en radicale van deze agenten is Lubia Thorel... 

Teleportation inc.
 Dominique Latil 
Amazone Century, De krijgsheren
 Romain Sordet 
ISBN 1: 9789463739320

ISBN 2: 9789463739603

Softcover
48 blz.
€ 9,95

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN



Sciencefiction - De muur Collector Pack

VERWACHT
JANUARI 2022

Muur Compleet
Collector Pack 
Antoine Charreyron 

Mario Alberti
Zielloos, Tex Willer

ISBN: 9789463731645

3 x Softcover
3 x 48 blz. 

€ 29,95 

 INHOUD

MAD MAX MEETS WALKING DEAD...MAD MAX MEETS WALKING DEAD...



Sciencefiction - Terence trolley pakket

VERWACHT
MAART 2022

Kinderen met buitengewone vermogens: 
                  iedereen wil ze in hun macht hebben. 

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

Terence Trolley VOORDEELPAKKET
 Serge Le Tendre: Op zoek naar de tijdvogel, Chinaman
Patrick Boutin-Gacné: De orde van de Drakenridders, De zielenvreter
ISBN: 9789463732055

2 x Softcover
2 x 64 blz.
€ 14,95



hun kogels 
komen van boven, 
terwijl ze van 
onderen zouden 
moeten komen!

hij komt 
weer bij kennis! 
je kunt weer 
meevechten,

 duncan!

zie je 
wel? die twee
proberen naar 
het eiland toe 

te komen!

als er 
een dode is 
gevallen, 

trekken ze 
zich altijd te-
rug... om dan 
weer aan te 

vallen!

ze 
gaan 
weg!

ja! daar 
zie ik alvast 
één musket 
dat zo zal 
zwijgen!

ze zit-
ten in de 
bomen!

Western - Leather Stocking Kronieken

© 2022 Editions  Varou



Western - Leather Stocking Kronieken

The Leather Stocking Kronieken is een bewerking van vijf romans van James Fenimore Cooper, 
wiens werk ‘The Last of the Mohicans’ het meest bekend 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
1/5. De jager
ISBN: 9789463738293

Softcover - 64 blz.
Deel 1: € 9,95
2/5. De laatste der Mohikanen
ISBN: 9789463738309

Softcover 
96 blz.
Deel 2: € 14,95

Western - Leather Stocking Kronieken

VERWACHT
JANUARI 2022

van de 
schrijver van: 
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De zwarte cape van zorro vliegt 
nogmaals achter hem aan, als hij langs

 de mysterieuze bergen rijdt.
eerste doel, die goede oude
 pecos vinden. hij zou op dit 

moment moeten slapen! 

en hop, als 
een tornado!

Ik moet Pecos overhalen
 om tijdelijk zijn boerderij

 te verlaten! 

zolang hij daar blijft, zal zijn 
leven altijd in gevaar zijn... maar
 hoe overtuig ik die koppige ezel? 

alle hemel!
geweerschoten!



Western - Zorro Western - Zorro

VERWACHT
MAART 2022

VERSCHIJNT ALLEEN IN
HARDCOVER

Zorro 1, 
De ontvoering van Juanita

 André Papazian
 Jean Pape

ISBN: 9789463739283

Hardcover 
80 blz.

Incl. uitgebreid dossier
€ 27,95

Zorro werd 
in 1919 ge-
boren uit de  
pen van Johnston 
Mc Culley. Bijna 100 
jaar later heeft de gemas- 
kerde held niets van zijn 
vurigheid verloren... Don Diego de la 
Vega, is een respectabele burger overdag, 
maar bestrijdt ‘s nachts het onrecht met de 
punt van zijn zwaard. De gemaskerde ruiter 
en zijn beroemde sergeants Garcia, Benardo 
en Tornado hebben de kindertijd van 
verschillende generaties op zijn kop gezet 
met hun romans, films, tv-series, tekenfilms 
en veel strips. Jean Pape was een van de 
meest getalenteerde tekenaars van Zorro en 
tekende deze avonturen meer dan 10 jaar lang. 
Drie van zijn mooiste verhalen zijn geselecteerd, 
volledig vernieuwd en ingekleurd: Duel met het machine-
geweer,   de ontvoering van Juanita en de gieren.
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Abigail Larson werkt voornamelijk met potlood, 
inkt, waterverf en Photoshop, en creëert zo 
unieke, gemengde illustraties. Ze houdt van 
het vreemde en het archaïsche, dus als ze 
niet tekent, kijkt ze naar herhalingen van Dark 
Shadows, ze reist om mythen en legendes te 
onderzoeken of wat rond te hangen met haar 
bevriende geesten en andere wezens die alleen 
‘s nachts tevoorschijn komen.

Abigails werk wordt wereldwijd geëxposeerd. 
Ze werkt onder andere voor Netflix, haar 
illustraties zijn opgenomen in verschillende 
publicaties en er zijn boeken en tarotkaarten 
van haar hand verschenen.

Crimson
 Abigail Larson

ISBN: 9782382890028

hardcover
248 blz. 
€ 52,00

VERWACHT
JANUARI 2022

Art-Book - Crimson
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Stonehouse’s anatomy, anatomielessen 
voor alle artiesten  door Jeonghyun SEOK 
oftewel: Stonehouse!

Een boek over anatomie die de spijker op zijn 
kop slaat. Handige tips en lessen voor zowel 
beginners als professionals... 

Stonehouse’s ANATOMY
 Stonehouse

ISBN: 9791197005107 

Engelstalig 
hardcover

660 blz. 
€ 85,00

VERWACHT
JANUARI 2022

Art-Book - Stonehouse’s Anatomy
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 Ryan Church

 Jean-Baptiste Monge  Bastien_Lecouffe Deharme



Sota betekent State of the Art. A Digital Art 
Anthology brengt het werk samen van twaalf 
legendarische digitale kunstenaars op het 
hoogtepunt van hun kunst. Van Star Wars via 
Madagascar tot Godzilla, ze hebben allemaal voor 
prestigieuze klanten gewerkt: grote filmstudio’s, 
videogames of gerenommeerde uitgevers. Elk 
van de twaalf hoofdstukken van het boek is 
opgedragen aan een kunstenaar en bestaat uit 
een interviewpagina (in het Engels) en vijftien tot 
twintig pagina’s met illustraties op groot formaat.
 

Sota
 Bastien_Lecouffe Deharme
 Goro Fujita
 Ian McQue
 Jean-Baptiste Monge
 Jonny Duddle
 Marc Brunet
 Marc Sionetti
 Nathan Fowkes
 Nikolai Lockertsen
 Raphael Lacoste
 Ryan Church
 Simon Goinard

VERWACHT
FEBRUARI 2022

Art-Book - Sota

 Simon Goinard

ISBN: 9782382890059

hardcover
220 blz. 
€ 60,00
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Raphael Lacoste schildert digitaal majestueuze oude ruïnes en valleien, oude beschavingen en 
eenzame vlaktes... Hij is een van de beroemdste “Senior Art Directors” in de videogame-industrie 
en won daarmee  verschillende prijzen, waaronder een VES Award voor zijn werk aan de Prince of 
Persia-game, maar hij hielp ook bij het creëren van talloze blockbusters zoals Terminator Salvation, 
Journey to the Center of the Earth, Death Race, Immortals 2011, Repro Men, Jupiter Ascending en 
natuurlijk als algemeen artistiek directeur van de hele Assassin’s Creed franchise! 

VERWACHT
FEBRUARI 2022

Art-Book - Worlds

Worlds
 Raphaël Lacoste 

ISBN: 9791096315512

hardcover
108 blz. 
€ 40,00
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Remains of 
the Journey

 Jörg Asselborn
ISBN: 979109631550

hardcover
128 blz. 
€ 30,00 

Jörg Asselborn, is zonder  
twijfel een zeer getalen- 
teerd aquarel- en stads- 
schetskunstenaar die zich- 
zelf soms illustrator 
durft te noemen. Zijn 
schetsboeken heeft hij 

Art-Book - Remains of the Journey

VERWACHT
MAART 2022

altijd bij zich, zelfs op vakantie of op dagtochten. In zijn werk kun je vinden wat zijn aandacht heeft 
getrokken en wat hij het waard achtte vast te leggen: diverse gebouwen, auto’s, boten en andere 
objecten, groot en klein. Elke afbeelding vertelt zijn eigen verhaal. Vreemd genoeg lijkt elk object 
altijd een beetje versleten, kapot, gebruikt of vergeten. Deze illustraties worden meestal in een 
opwelling gedaan. Wat hem er niet van weerhoudt om persoonlijke werelden te creëren, geïnspireerd 
door andere tekeningen, foto’s of simpelweg zijn herinneringen terwijl hij zit te tekenen. 


