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Avontuur - THE KONG CREW
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kapitein pearl
 aan formatie...

kong is op de 
hoek van Lexington 

en 58 street.
wij gaan verder 

naar central park.

we proberen 
hem richting 

central park te 
dwingen 

vermijd een 
directe confrontatie, 
ik heb genoeg pilo-

ten verloren. 

check, kapitein!

alvin? vuur 
een salvo af om hem

 af te schrikken, maar doe
 hem geen pijn. Okay? 

we zullen
 die aap laten 

dansen!



Wil je weten waar de mysterieuze en 
agressieve pterodactylussen vandaan 
komen die zich hebben gevestigd in het hart 
van Manhattan? en waar Virgil, Jonas en 
Irvin zijn gebleven? En wanneer de volgende 
ontmoeting met de beroemde Kong plaats- 
vindt? En vooral... wat is er met je favoriete 
teckel gebeurd? 
Als Betty eindelijk van Virgil hoort blijkt 
hij in handen van gevaarlijke Amazones te 
zijn. Ook worden enkele mysteries uit het 
verleden ontrafeld. Ga dus opnieuw de lucht 
in met het elite-eskader van Manhattan!

Avontuur - THE KONG CREW

VOORDEELPAKKET Deel 1 + 2 +
Art-Print € 35,95

HERDRUK DEEL 1
NIEUWE COVER!

The Kong Crew
2/3. Hudson Megalodon
 &  Éric Hérenguel  
ISBN: 9789463739740 

Hardcover 
64 blz.
€ 20,95 
 

++++

KLEINE OPLAGE
HARDCOVER

VERWACHT
APRIL 2022



Fantasy - Zielloos
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“en schiet op! Je weet dat hij kwaad  
wordt als we hem laten wachten.”

Ik moet de magiër  
zijn soep brengen 
voordat die koud  

wordt... niemand wil 
buikkrampen, hè!

eh... dat  
gaat niet, 
Avedis!

Ian! knapperd! 
waarom blijf je 
niet hier om je 
kaars te laten 

poetsen?



Fantasy - Zielloos

De Ziellozen zijn een bende gevreesde 
huurlingen, levend van plunderingen en 
bloedige veldslagen... 
“De Gospodakrùta”oftewel, de “Heren van 
het bloed”, zijn tijdloze wezens die worden 
vereerd door de inwoners van Merovia. 
Voor de “Ziellozen” zijn ze formidabele 
tegenstanders die naar verluidt uit de meest 
duistere nacht zijn gekomen. Met bloed 
gevoede demonen die terreur verspreiden. 
De dood zelf zou er bang voor zijn... Zullen de 
Ziellozen sterk genoeg zijn om deze dreiging 
uit een andere tijd het hoofd te bieden? 

EERDER
VERSCHENEN

Zielloos 3.  Duister
 Luca Enoch
 Alfio Buscaglia De missionaris
ISBN: 9789463739818

Softcover 
64 blz.
€ 10,95

VERWACHT
APRIL 2022



Ik wist niet dat 
je een wapen 

bezat.

Ah, 
uh, ik 

zocht mijn 
aansteker en 
ik vond deze 
oude bijl op 

de bodem 
van de 

koffer...

Ik 
herinnerde 

me zelfs niet 
meer dat ik 

die had.

Is je 
transcriptie 

af?

Nee, nog 
niet, maar dat 

kan wachten tot 
mijn terug-

keer.

Ik heb 
besloten om je 

te vergezellen om 
zelf de zaak van 

mijn volk te 
bepleiten.

Dat is een 
goede beslissing 
en misschien had 

mijn moeder 
ongelijk, misschien 
weegt de eer van de 
mensen zwaarder 
dan de belangen 

van eenieder
...

Ik zou 
dat graag 
geloven, 
Anderlijn.

We ver-
trekken bij 
dageraad.

Fantasy - De Koningssmeden
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Fantasy - De Koningssmeden



COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

Fantasy - De Koningssmeden

Oude en sombere wezens hebben de ontelbare 
clans van de Orcs van de westelijke vlakten 
verenigd. Nadat ze de Menselijke koninkrijken 
verwoestten, bereidt de horde zich voor om 
de vruchtbare valleien te vernielen van het 
Massief van de Groeves, maar dit is het 
voorouderlijk gebied van de meest woeste 
krijgers van de gekende wereld: de Dwergen. 
En zij zijn  niet bereid om  hun terrein zomaar 
op te geven...

De Koningssmeden
 Nicolas Jarry Blackwood, Dwergen, Elfen
 Tregis 
Boek 1 Het zegel van Karsac um Rork
ISBN: 9789464600223

Boek 2 Elfenvader
ISBN: 9789464600230

Softcover 
48 blz.
€ 10,95 

OP = OP

Alleen als set 

verkrijgbaar

VERWACHT
MEI 2022



Fantasy - De Laatste God
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hoe 
kenden die 

wezens jou, 
kolba?

hoe 
inderdaad, 
hoogheid?

geen 
levende ziel 

kent mijn 
naam.



Aan de rand van de schepping ligt de Zwarte 
Trap. Daarbuiten ligt de Leegte van niet-bestaan. 
Daarvan is Hij teruggekeerd: Mol Uhltep, de 
laatste god. De God in de leegte wandelt opnieuw 
door de wereld van Cain Anuun en brengt zijn 
apocalyptische profetie van dertig jaar geleden 
in vervulling. Dit is het verhaal van degenen 
die Hem niet konden stoppen. De stervelingen 
die geloofden dat ze een god konden doden en 
hun wereld konden beschermen tegen de koude 
omhelzing van onleven. In plaats daarvan liggen 
ze dood en stervend bovenop de Black Stair 

van de 

 tekenaar van: 

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET

Fantasy - De Laatste God

EERDER
VERSCHENEN

terwijl de wereld om hen heen instort. Dit is hoe 
het allemaal eindigt. De leegte wacht. 

De Laatste God 
De kronieken van Fellspyre
 Philip Kennedy Johnson
 Riccardo Federici Saria
Boek 5 ISBN: 9789463739986

Boek 6 ISBN: 9789463739993

Softcover 
72 blz.
€ 10,95 

VERWACHT
MEI 2022



Volg mij!!!
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Sword & Sorcery - Conan



Sword & Sorcery - Conan

Een wereld om te verkennen. Een 
troon die moet worden heroverd. 
Onder de grafkelders van het mausoleum van de 
oude en wrede keizer Xaltotun van Python komen 
drie ambitieuze mannen het hart van Ahriman 
aanbieden aan het lichaam van de overleden 
soeverein. Deze bron van onsterfelijkheid 
behoorde al lang aan hem toe maar werd alleen 
ten koste van zijn leven geschonken. In ruil 
voor dit offer claimen de drie mannen de hele 
wereld. Er is echter één man die dit plan kan 
verhinderen: een Cimmeriaan die de troon van 
Aquilonië heeft opgeëist: Conan. 

Over pagina’s van dit album vol met de adem 
van de legende, tekenen de twee auteurs een 
groots, episch en bloeddorstig avontuur dat 
voorbestemd is om een   onbetwistbare maatstaf 
van het Sword & Sorcery genre te worden. 

Conan 
Het uur van de draak

 Julien Blondel

 Valentin Sécher Meta-Baron, Khaal
ISBN: 9789463739900

Hardcover 

96 blz. Incl. Dossier

€ 29,95

DUBBELDIKKE
HARDCOVER

EERDER
VERSCHENEN

VERWACHT
MEI 2022



Fantasy - Drain Collector Pack

 INHOUD

Drain Compleet
Collector Pack 

Cebulski
Secret Wars, Powers

Takeda
Monstress

ISBN: 978946373982

3 x Softcover
2 x 48 + 1 x 64 blz. 

€ 32,95

Chinatsu jaagt al vierhonderd
 jaar op de man die haar in een 

vampier heeft veranderd en 
haar familie heeft uitgemoord. 

Tegelijkertijd wordt ze achtervolgd 
door Freya, haar voormalige 

geliefde die niets liever wilde dan 
zelf vampier worden... maar die 
Chinatsu sindsdien alleen maar 

naar het leven staat.©
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NOG 1X TERUG

Alleen als set 

verkrijgbaar

VERWACHT
APRIL 2022



Fantasy - De Zang der Elfen CP

SERIE
COMPLEET

De Zang der Elfen Compleet
Collector Pack 

 Bruno Falba
De Tempelier

 Mike Ratera
Kabur

ISBN: 978946460001

3 x Softcover
3 x 56 blz. 

€ 32,95

Volgens de geschriften
 sneuvelden er op één dag 160.000 

krijgers op de Catalaunische velden. 
Velen waren getuige van deze sombere 

tijden, maar kroniekschrijvers kon je 
op de vingers van één hand tellen. Ik 

was een van hen. En ik vertel u wat de 
geschiedenis voor u verborgen hield.

OP = OP

NOG 1X TERUG

Alleen als set 

verkrijgbaar

VERWACHT
MEI 2022
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Fantasy - Sisterhood

KLEINE OPLAGE

Bij terugkeer in zijn landhuis doet hoge- 
priester Dymonos een hartverscheu-
rende ontdekking die hem niet alleen 
zijn loyaliteit jegens zijn meester, de 
machtige god Khepri, in twijfel laat 
trekken, maar hem ook op een pad van 
rechtvaardige wraak en vernietiging 
zet. Aan de andere kant, soms lijkt niet 
alles wat het lijkt... 

Sisterhood Deel 2 
De val van Dymonos

ISBN 2: 9789464600018

  Rientjes
  Van Oosten

Sisterhood Deel 3
Gwynn

ISBN 3: 9789464600025

  Boom - Fox
  Tabanas
Softcover - Engels 
32 blz. - € 9,95

EERDER
VERSCHENEN
DEEL 1 
US edition

Liefde & Verraad
in een solo-
avontuur 
waarin 
Gwynn 
centraal staat en de 
nazi-weerwolven
bestrijdt in een 
gevecht tot 
de dood.

VERWACHT
MEI 2022



Marina Bay Sands, Singapore. 

Laugh.
Laugh, I 

said.What?

Hahaha!

What are two 
such pre�y girls 
doing a� alone in 

Singapore?

We’re 
celebrating 
some g�d 

news.

Congratulations. 
You, t�, I 
su�ose?

Ha, no. Me, 
I’m fr as a 
bird. And I’m 
be�er o� 
that way.

Haha. 
interesting...

Thriller - Amber Blake
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lachen.

wat?
Ik zei: 

lachen.

wat doen 
zulke mooie meisjes 
helemaal alleen in 

singapore?

we heb-
ben wat te 

vieren!

gefeliciteerd 
dan, jij ook neem 

ik aan?

ha, nee, ik ben  
zo vrij als een  

vogeltje. dat be-
valt mij prima.

ha ha.
interessant...

VERWACHT
APRIL 2022



Marina Bay Sands, Singapore. 

Laugh.
Laugh, I 

said.What?

Hahaha!

What are two 
such pre�y girls 
doing a� alone in 

Singapore?

We’re 
celebrating 
some g�d 

news.

Congratulations. 
You, t�, I 
su�ose?

Ha, no. Me, 
I’m fr as a 
bird. And I’m 
be�er o� 
that way.

Haha. 
interesting...

Thriller - Amber Blake

Amber Blake was nog maar een kind toen 
ze werd gerekruteerd voor een school voor 
hoogbegaafde kinderen, waar haar een mooie 
toekomst werd beloofd. Maar kwaadaardige 
tegenstanders verstopten zich in het bestuur 
van de school en als Amber ze wil ontmaskeren, 
moet ze voor haar leven vluchten. Nu is ze een 
toprekruut van een geheime instantie die 
vastbesloten is een einde te maken aan iedere 
vorm van menselijke slavernij. Ze zal iedereen 
vernietigen die ooit de mensen van wie ze 
houdt, pijn heeft gedaan.   

Amber Blake, Operatie Dragonfly
Jade Lagardère

Jackson “Butch” Guice
Mandalay

ISBN: 9789463739764

Hardcover
48 blz. 

€ 20,95

COMPLEET
VERHAAL

VOORDEELPAKKET Deel 1 + 2 +
Art-Print € 44,95

DUBBEL
DIK

++ ++

VERWACHT
APRIL 2022



Thriller - Het spookschip 
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De volgende dag

hallo, juffrouw, ik zou namens 
mijnheer mils de hoofdarts van het 

ziekenhuis willen spreken. 

ik zal hem waar-
schuwen, eerwarde.

Dr. Gibbs kan u ontvangen. 
als u mij wilt volgen. 

goedemiddag, eerwaarde. Waar 
kan ik u mee van dienst zijn?

VERWACHT
APRIL 2022



Thriller - Het spookschip 

1951, oostkust van de Verenigde Staten. Een priester 
in de bloei van zijn leven, pater Mils, wordt toevallig 
geconfronteerd met een mysterieuze ziekte die een van 
zijn parochianen bijna dodelijk treft. De patiënt is echter 
niet alleen. Bewogen door medeleven, is Mils vastbesloten 
een genezing te vinden. Al  snel ontdekt 
 hij nog een patiënt in het nabijgelegen 
ziekenhuis, en vervolgens verschillende 
soortgelijke gevallen in verschillende delen 
van de Verenigde Staten. Elke keer dat hij 
hen probeert te benaderen, 
verdwijnen de zieken op 
het laatste moment. 
Wie  willen koste wat 
kost vermijden 
dat pater Mils 
hen spreekt. En 
waarom? 

Het spookschip
&Devig 
De avonturen van Scott Leblanc
ISBN: 9789463739610

Hardcover 
48 blz. 
€ 20,95

COMPLEET VERHAAL
KLEINE OPLAGE HARDCOVER

VERWACHT
APRIL 2022



Thriller - Het spookschip Thriller - De cirkel van Minsk  
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een liefdesdrankje? toekan-
eieren en gedroogde anacon-

dalever! gezegend door de 
grote moeder van olinda! 

Zeg, oude dame, 
waarom denk je

 dat ik je drankje 
nodig heb? 

dit is echt! 
don juan gebruikte het zelf! 

Doe nu maar blondje! 
tien realen! 

Ik heb het 
zelf ook gebruikt, 
werkt fantastisch! 

bah, uiteindelijk 
was ze helemaal 
niet zo stoer... 

okay! dus hij is 
twintig minuten geleden 

vertrokken... te voet en hij 
stopte om boodschappen te

 doen. hij blijft wel een 
uur weg, toch? 

minstens! vooral 
als hij via ver-o-

peso gaat... 

perfect. Dat geeft
 ons voldoende tijd om 

bij te praten. 

VERWACHT
MEI 2022



Iannis Klinkert, een voormalige Oost-
Duitse atleet trekt rond als arts voor de 
goudmijnkampen in Para (Braziliaanse 
Amazone), Hij denkt dat hij zijn verleden 
definitief achter zich heeft gelaten. Na 
de dood van zijn ouders erfde hij echter 
een plaats in de mysterieuze “Cirkel van 
Minsk”, een ultrageheime en mysterieuze 
organisatie die erg belangrijk voor hem is. 

Thriller - De cirkel van Minsk 

De cirkel van Minsk
Frank Giraud

El Libertador, De 10 Geboden, XIII Mysterie
Jean-Marc Stalner

Malheig, Ketens van Vuur, Fabien M.
1/5. De verloren schakel

ISBN: 9789463739931

25. Vijf soldaten
ISBN: 9789463739948

Softcover 
48 blz. 

€ 10,95

NIEUWE REEKS
IN 5 DELEN

VERWACHT
MEI 2022



Thriller - Het spookschip Thriller - Het meisje op de kade
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bij alle 
heiligen! de 

koets wordt 
meegesleept! 

Hij zal de 
reling raken!

wat heb je gedaan? 
nu zijn we alles kwijt! 

ik ben geraakt, 
dat kon ik toch niet 

aan zien komen?

Ik pis bloed, 
de kogel zit er nog in... 

we 
zullen voor
 je zorgen... 

ook al verdien 
je het niet.

VERWACHT
JUNI 2022



Thriller - Het meisje op de kade 

COMPLEET 
VERHAAL

Iedereen die het meisje op de 
kade ziet, sterft door haar...

Het is een vergeten legende die voor Haurel 
realiteit wordt als hij 8 jaar oud is. Op een 
mooie marktdag lijkt op de kade een vrouw 
onder een parasol te wachten. Vanaf die 
dag is het lot van Haurel verbonden met 
dit vreemde wezen dat hij alleen kan zien. 
Hoe harder hij probeert te ontsnappen, hoe 
sterker haar greep. Sensueel en bezitterig. 
Haurel vindt eindelijk liefde bij een echte 
vrouw, maar zal ze hem zijn ongeluk kunnen 
laten vergeten?

Een fantastisch en hallucinerend liefdesver-
haal dat raakt aan horror, erotiek en thriller. 

Het meisje op de kade
 Alexine

  Fabrice Meddour
Sneeuwwitje, Hispanola, 

Orde van de Drakenridders
ISBN: 9789464600087

Hardcover 
64 blz. 

€ 20,95

VERWACHT
JUNI 2022



nAdAt dE AgEnT NeTjEs hAd iNgEsTeMd mEt hEt 
oP De hOoGtE BrenGeN VaN Zijn supErieurEn, 
WeRdEn wE Al sPoEdig dE ViLlA BiNnEnGeLaTeN.

M. Hautet, onderzoEKSREchter.

Commissaris Bex, aAngeNAam, meneer…

Hercule Poirot, insgelijks !

de jufFRouwen Françoise en DEnise, 
in dienST VAN HET EchtpaAR Renauld.

Dr. Durand.

CoMmissaris Bex.

ik wilDe hEt u nEt 
vOoRsTeLlEn.

dAnK u, cOlLeGa!

wAnNeEr wErD HeT LiChAaM OnTdEkT?

juisT… 
hOe gAaT HeT 

MeT HaAr?

iK HeB HaAr eEn 
kAlMeRiNgSmidDeL 

GeGeVeN. zE VeRkEeRt 
iN EeN ShOcK.

Om 9 uur!… ik hEb hEm 
rOnD 10.00 uuR OnDeRzOcHt. 
HeT TijdStip vAn oVeRlijDeN is 
zEvEn tOt tieN uuR EeRdEr... 

DaT plaATst hEt misDrijF 
DuS TuSsEn midDeRnAcHt 

eN 3 uuR VaNoChTeNd.

hEt licHaAm lAg mEt hEt gEzicHt 
nAaR BeNeDeN Op dE GrOnD, 

mEt eEn bRiEfOpEnEr iN De rug, 
in eEn pAs gEgRaVeN Kuil...

wAt betREFT zijN VrOuW, mEvRouw rEnAuLd… zij WaS 
VaStGeBoNdEn aAn dE RaNd vAn hEt bEd eN BeWeErDe dAt hEt 

misDrijF Na 2 uur ’S NaChTs heEft pLaAtSgEvOnDeN...

DeZe bRiEf die dE OvErLeDeNe u hEeFt 
gEsTuurD, gOoit aL OnZe tHeOrieËn oVeRhOoP. 
diE ZaL OnGeTwijFeLd van grOot BelanG zijN!

Zou u OnS De eEr wilLeN DoEn oM 
OnS Te hElPeN MeT DiT OnDeRzOeK? 
dEzE ZaAk lijKt oNs tE inGeWiKkElD 

Om zOnDeR u Te oP Te lOsSeN!

Detective - Agatha Christie
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Detective - Agatha Christie

In Frankrijk aan de oever van het Kanaal 
is een misdaad begaan. 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 wat 
deze moord verbergt. 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. 

Agatha Christie, Moord op de golflinks
Frederic Brremaud  Love, Sprietje

Alberto Zonan 
Agatha Christie, Het ABC Mysterie 

ISBN: 9789463739726

Softcover
64 blz. 

€ 10,95
EERDER
VERSCHENEN

VERWACHT
JUNI 2022



Thriller - Het spookschip Thriller - Hedge Fund Collector Packs

 INHOUD

Frank Carvale is arrogant, ambitieus en tot 
alles bereid om succes te behalen. Nog 
steeds kruist zijn pad dat van zijn oude 
rivaal, met de goudkoers als inzet. In het 
monetaire schaakspel dat volgt haalt Frank 
een glanzende overwinning. Het maakt 
een nieuwe tegenstander kwaad die als 
machtige staat heel wat meer in stelling kan 
brengen.De inzet wordt dus verder verhoogd: 
dominantie van de wereldeconomie.   
       

©
 2

02
2 

M
ed

ia
to

on

EERDER
VERSCHENEN

COMPLEET
VERHAAL

 INHOUD

 Hedge Fund
Collector Pack 2 
 Tristan Roulot

Arale, Hedge Fund
 Patrick Hénaff

ISBN: 9789463739962

Deel 4-5-6-7 
Softcover

4 x 48 blz. 
€ 43,95

VERWACHT
MEI 2022



J A Z Z
MAYNARD

RAULE & ROGER

Na 10 jaar ballingschap in New York keert 
de bad motherfucker Jazz Maynard terug 
naar El Raval, een Barcelonese wijk in  
verval. Familie, vrienden, de kroegen waar 
hij met ze optrok... Er is nagenoeg niets  
veranderd, al is ook niets meer hetzelfde.

Hij ontving een wanhopige brief van zijn 
zus Laura. Zij wordt door haar  drugs- 
verslaving in een zeer 
onfris prostitutienetwerk 
gevangen gehouden 
waarbij ook minderjari-
gen worden misbruikt...

Jazz ontdekt snel dat, hoe 
je ook probeert om aan 
je lot te ontkomen, je er 
vroeg of laat toch door 
wordt ingehaald.

Thriller - Jazz Maynard Collector Packs
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Erotiek - 
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... Hij klom een maand lang 
onvermoeibaar op de muur...

Hij ging er weer heen. 

Hij kon niet zonder haar teruggaan. Dus bleef hij
elke dag op de plaats van zijn zonde, waar zijn 

ogen begeerden wat van een ander was. 

En nog eens...

En nog eens...
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Verraden door zijn vrouw, van wie hij het meeste ter wereld houdt, besluit Sultan Shahriyar 
wraak te nemen door haar te vermoorden en zijn verdriet te verdrinken. Hij belooft elke nacht 
een vrouw te vermoorden, nadat hij van haar heeft gehouden. Maar de ontmoeting met 
Scheherazade, de dochter van de vizier, zal alles veranderen. Zal de schoonheid erin slagen 
een einde te maken aan het bloedbad veroorzaakt door de gewonde liefde van de sultan?

1001 Nacht
 Triff

 Andrea Celestini
1 De geur van Scheherazade 

ISBN: 9789464600094

2 Het paradijs van de 40 maagden
ISBN: 9789464600100 

Hardcover 
48 blz.

€ 20,95 
 

MEERDERE DELEN
IN VOORBEREIDING

Erotiek - VERWACHT
JUNI 2022
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Historie - Ad Victoriam

Even later…

Schiet op, er 
is niemand…

Kijk, Ursius is 
bezig met zijn 

training!

VERWACHT
APRIL 2022



Historie - Ad Victoriam

Wie wint de spelen van Juliobona? Deze hoofdstad 
van Caletes, werd aan het begin van de 3e eeuw een 
grote Gallo-Romeinse stad, ideaal gelegen in de vallei 
van de Seine. Mensen komen van heinde en verre om 
de grote gladiatorenspelen bij te wonen, die eenmaal 
per jaar plaatsvinden in het prachtige theater. In 
de ludus van Appius Popillius traint de grote lokale 
ster: Ursius. Jarenlang heeft niemand het kunnen 
winnen van deze kolos. Maar de grote rivaal van 
Marcus Cassius, Prima Calidia, is van plan het spel te 
veranderen door een Italiaanse ludus uit te nodigen 
met de onverslaanbare Triomphus, die zojuist de grote 
wedstrijden in Rome heeft gewonnen...

COMPLEET VERHAAL 
PER ALBUM

Ad Victoriam
 Céka Man van het jaar, 

Billy Wild 
 Jacky Clech

1.De kampioen van  
Gisacum

ISBN: 97894637378279

2.De gladiatoren 
van Juliobona

ISBN: 9789463738286

Softcover
56 blz. 

€ 10,95 

VERWACHT
APRIL 2022
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Historie - James Cook

woolwich, 24 mei 1711.

twee schepen?
is dat niet het 

vermenigvuldigen 
van de problemen, 

kapitein? 

twee schepen 
voor een tweede reis. 

dat is niet geheel
 onlogisch mijnheer 

banks!

vergeet onze doden 
niet, en dat we aan de grond 

liepen in het zuiden! we kwamen 
verzwakt terug en bijna 

door een wonder... 

  natuurlijk, maar dat veronder-
 stelt ook een dubbel bevel, meer 
discipline om op te leggen, meer 
manoeuvres om te sturen.
  Ik weet niet zeker of... 

Ik heb het volste vertrouwen in 
de ‘resolution’ en de ‘adventure’ 

Om ons om de wereld te leiden, en 
ik neem natuurlijk de verantwoor-

ding voor mijn bemanningen! 

je hebt ook de 
hutten aangepast... 

Ik heb minder 
ruimte... 

De tijden    
 veranderen, 

mijnheer 
Banks...

De tijden 
en de mensen, 

mijnheer Cook...
u bent zeker niet 

meer dezelfde als 
voorheen... 



Historie - James Cook

James Cook
2. Zover mogelijk 

 Laurent-Frédéric Bollée
Imperium, XIII Mystery
 Federico Nardo

Macau
ISBN: 9789463739924

Hardcover
56 blz. 

€ 20,95

LAATSTE DEEL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

Na de eerste reis rond de wereld aan boord van de Endeavour door James Cook, heeft hij zijn status 
in de oceanische geografie gevestigd. Twee andere reizen volgen, waarbij hij onder meer de complete 
rondreis door Nieuw-Zeeland maakte, Nieuw-Caledonië verkende, het Antarctische continent naderde, 
Paaseiland bestudeerde en het bewijs leverde dat het grote veronderstelde continent Austral niet 
bestaat. Uiteindelijk ontdekt James Cook Hawaï (Sandwich Islands in die tijd) waar hij in 1779 in 
bijzonder tragische omstandigheden wordt gedood.

LF Bollée schrijft verder over het zuidelijk halfrond om een   hartstochtelijk eerbetoon te 
brengen aan een van de grootste ontdekkingsreizigers aller tijden, briljant getekend door 
Federico Nardo, die zijn smaak voor avontuur en het buitenleven opnieuw volledig kan tonen. 
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VOORDEELPAKKET JAMES COOK

++

Historie - Voordeelpakket

James Cook
 Bollée
Imperium, 

XIII Mystery
 Federico Nardo

Macau
2 x Hardcover

2 x 56 blz. 
€ 35,95

Zonder de grote ontdekkingsreizigers
 zou de wereld nog steeds een grote witte vlek 

zijn. Wat weten we eigenlijk over deze mannen en 
vrouwen, die hun tijd ver vooruit waren en 

waarvan de geschiedenis maar een klein stukje 
onthoudt? EXPLORA dompelt ons onder in het hart 
van de expedities van deze fascinerende avonturiers, 
die het aandurven ver over de bekende grenzen te 

gaan om hun droom na te jagen.

MEERDERE DELEN
IN VOORBEREIDING

Zonder de grote ontdekkingsreizigers
 zou de wereld nog steeds een grote witte vlek 

zijn. Wat weten we eigenlijk over deze mannen en 
vrouwen, die hun tijd ver vooruit waren en 

waarvan de geschiedenis maar een klein stukje 
onthoudt? EXPLORA dompelt ons onder in het hart 
van de expedities van deze fascinerende avonturiers, 
die het aandurven ver over de bekende grenzen te 

gaan om hun droom na te jagen.

Zonder de grote ontdekkingsreizigers
 zou de wereld nog steeds een grote witte vlek 

zijn. Wat weten we eigenlijk over deze mannen en 
vrouwen, die hun tijd ver vooruit waren en 

waarvan de geschiedenis maar een klein stukje 
onthoudt? EXPLORA dompelt ons onder in het hart 
van de expedities van deze fascinerende avonturiers, 
die het aandurven ver over de bekende grenzen te 

gaan om hun droom na te jagen.

Zonder de grote ontdekkingsreizigers
 zou de wereld nog steeds een grote witte vlek 

zijn. Wat weten we eigenlijk over deze mannen en 
vrouwen, die hun tijd ver vooruit waren en 

waarvan de geschiedenis maar een klein stukje 
onthoudt? EXPLORA dompelt ons onder in het hart 
van de expedities van deze fascinerende avonturiers, 
die het aandurven ver over de bekende grenzen te 

gaan om hun droom na te jagen.

Leestip: Collectie Explora

COMPLEET
VERHAAL

VERWACHT
MEI 2022
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Historie - Collectie Explora

VOORDEELPAKKET RUM ERFGOED

++Rum erfgoed
 Tristan Roulot
     Arale, Hedge Fund
 Mateo Guerrero
     Jacob Kayne, 
     Gloria Victis
ISBN: 9789463737944
2 x Softcover
2 x 48 blz. 
€ 17,95

Leestip: Historische Collector Packs

COMPLEET
VERHAAL

VERWACHT
MEI 2022



Historie - Het epos van de vrijmetselaars
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zoals jullie weten, 
mijn broeders, stuurde 
god ons een bericht via 
de architect Hiram: drie 

fragmenten van 
een heilige steen! 

een steen die drie 
weduwen uit de ruïnes van de 
tempel van Salomo hebben 
gered, nadat Nebukadnezar 

die had verwoest. 

Mijnheer 
john blod, 
u bent heel 

laat!

inderdaad! en de 
koetsrit door londen-

heeft me geruïneerd! 

eerbiedwaardige 
meester, mogen 

we de loge 
binnengaan?

Ik raad al wie 
deze laatkomer 

is... open de 
deur voor hem. mijn 

excuses... 
ik...

het is al goed, broeder 
blod. ga snel zitten want 

we beginnen met de jaar-
lijkse onthulling van 

de steen. broeder ceremo-
niemeester, breng 

me de koffer 
alsjeblieft. 



Avontuur, ontdekking en 
contemplatie in het hart van 
de Nieuwe Wereld... 

1673, Londen. Vrijmetselaar John 
Blod is niet echt de belichaming van 
de humanistische principes van zijn 
broederschap. Deze arme rentenier 
heeft zijn fortuin verkwist met eindeloos 
feesten... Op een avond, wanhopiger 
dan ooit, begaat hij twee misdaden die 
hem dwingen op scheep naar Amerika 
te gaan. Alsof dat niet genoeg is, zinkt 
zijn schip. Op het strand waar hij aan 
land komt, nemen indianen hem op. 
Dit is het begin van de verlossing voor 
John. Hij, die het vertrouwen in de 
mensheid had verloren, gaat op zoek 
naar betekenis en schoonheid. Samen 
met zijn nieuwe stam beleeft hij hun 
riten. Het is verbijsterend:  ze lijken op 
de heilige maçonnieke rituelen uit de 
oude wereld... Is dit het bewijs van de 
universaliteit van de boodschap van de 
broeders die hij heeft opgegeven?

Het epos van 
de vrijmetselaars 5
Het kompas en de tomahawk
    Didier Convard 
        Bankier van het Rijk, 
        Het kruis van Cazenac, Flor de Luna
    Vincent Wagner Wild River
ISBN 5: 9789463739917

Hardcover 
56 blz. 
€ 20,95

EERDER
VERSCHENEN

COMPLEET VERHAAL
KLEINE OPLAGE HARDCOVER

MEERDERE DELEN
IN VOORBEREIDING

Historie - Het epos van de vrijmetselaarsVERWACHT
MEI 2022



dat is weer wat 
uitschot dat ze hier 
als kiespijn zullen 

missen! 

uw hulp 
was niet nodig, 

colbus!

Ik had het 
in mijn eentje prima
 gered met die ver-

waande gasten!

aaaahhhhhh!

besef, heer 
graaf, dat ik het 
prima zonder u 

kan stellen!

maar het moet 
weer gaan zoals 
u wilt om mij de 

les te lezen!

Probeer maar 
als u durft! Ik 
kijk er met ple-
zier naar uit!

wat jij nodig 
hebt, lieve anthea, 

is een flink pak voor 
de broek! en al ben 
je nog zo’n furie, 
dat kan ik je wel 

geven!

Historie - Malemort Collector Pack
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Historie - Malemort Collector Pack

 INHOUD

Malemort Collector Pack 
 &  Eric Stalner
Blues 46, Remi alleen op de wereld, 
De lange stilte
ISBN: 9789463739955

6 x Softcover
6 x 48 blz. 
€ 65,95

OP = OP

NOG 1X TERUG

Alleen als set 

verkrijgbaar

VERWACHT
MEI 2022



Sciencefiction - Kolonisatie
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Atori?

is je laboratorium
 die kant op? 

Nee. Ik leid
 af dat dit dan
 ook niet jouw

basis is... 

... zij zijn 
van de derde 

cel! 

we bereiden 
ons voor om te 
evacueren, alles 
zal afhangen van 
wat er door deze 

luchtsluis 
komt... 

atori, 
pas op!

we 
evacueren, 
wegwezen! 

kom, 
atori!

alle tijd, 
gordy!

Ik activeer 
het slot, je hebt 
vijf seconden! 

wat? niet 
rotzooien! 

drie seconden, We 
zien elkaar weer in 

een ander leven!



Sciencefiction - Kolonisatie

NIEUWE
CYCLUS!

Een onafhankelijke tak van de Raiders onder 
leiding van een zekere Raylan slaagde erin het 
schip van Commodore Illiatov te infiltreren. 
Hun aanval was gericht op het verzamelen 
van gegevens over de verloren schepen. 
Hiermee kunnen ze één ding belangrijk doel 
bereiken: het beëindigen van de levens 
van veel agenten, waaronder die van de 
Commodore zelf. Raylan en zijn volgelingen 
zijn dus op de vlucht en zijn het agentschap 
steeds een stap voor. Met het aantal doden 
neemt ook de dreiging toe en Milla’s team 
realiseert zich misschien te laat dat deze 
vijand de sluwste en meest formidabele is die 
ze ooit heeft moeten verslaan.

In het eerste deel van de nieuwe verhaallijn 
cyclus blijft Kolonisatie een modern sci-fi-
verhaal met actie, politieke intriges en 
filosofische reflectie dat zich ontvouwd in 
weelderige landschappen, verloren in de 
oneindige ruimte. 

Kolonisatie 6
Dood spoor

    Denis-Pierre Filippi Buitengewone 
Reis, John Lord, Terra Prohibita

    Vincenzo Cucca Pandamonia, 
Hot Charlot

ISBN: 97894644600117

Softcover 
48 blz. 

€ 10,95

VERWACHT
JUNI 2022



Sciencefiction - Kolonisatie CP

CYCLUS 1
COMPLEET

 INHOUD

Wat moet de mensheid doen om 
niet ten onder te gaan?

XXIIIe eeuw. Dankzij een pacifistische en 
welwillende buitenaardse beschaving, de 
Atils, en hun geavanceerde technologie is 
de mensheid erin geslaagd een heleboel 
werelden te koloniseren. Maar vlak voor 
dit eerste buitenaardse contact zijn er 
heel wat ruimteschepen op verkenning de 
ruimte in gegaan, en de meeste daarvan 
zijn spoorloos. Verloren in de enorme ruimte 
zijn deze schepen zowel de prooi als de 
beloning geworden voor allerlei smokkelaars 
en piraten. Om deze schepen van de 
eerste kolonisten op te sporen, heeft het 
Agentschap elite-eenheden gevormd, waar 
Milla Aygon en haar team voor werken...

Kolonisatie  cyclus 1
Collector Pack 
 Denis-Pierre Filippi 
        Buitengewone reis
        John Lord
        Terra Prohibita
    Vincenzo Cucca 
        Pandamonia,  
        Hot Charlot
ISBN: 9789464600124

5 x Softcover 
5 x 48 blz. 
€ 54,95
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 INHOUD

Sciencefiction - Urban CP

In een niet zo verre toekomst, op 300.000 
hectare, met bijna 18 miljoen bezoekers per 
dag is Plezierpiek het grootste pretpark van 
de melkweg, en de stad van alle ondeugden! 
Een wereld waar mensen twee weken per 
jaar kunnen genieten, terwijl ze de rest van 
het jaar uitgebuit worden. Maar dat trekt 
ook misdadigers aan van allerlei soorten...

Urban Collector Pack 
 Luc Brunschwig

Conan de avonturier, XIII Mystery  
 Roberto Ricci

ISBN: 9789463739979

5 x Softcover
5 x 48 blz. 

€ 54,95

COMPLETE
SERIE
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 INHOUD

De Dominanten Compleet
Collector Pack 

Runberg
Warship Jolly Rogers, Millenium, 

Herroveringen  
Toledano

ISBN: 9789463739757

3 x Softcover
3 x 48 blz. 

€ 32,95

WAT ALS WIJ ZELF DE 
GROOTSTE BEDREIGING VOOR

 DE MENSHEID ZIJN ?

Sciencefiction - Dominanten CP
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COMPLETE
SERIE

VERWACHT
APRIL 2022



Sciencefiction - Kiliwatch
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COMPLETE
SERIE

Segmenten Collector Pack 
 Richard Malka
 Giminez
ISBN: 9789463737395

3 x Softcover
3 x 48 blz. 
€ 32,95

LEESTIP
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Samen met haar makker BANJO, een 
incontinente robot die een tikkie ouderwets 
is, kruist KILIWATCH het pad, en de degens, 
met een bonte stoet schurken, robots en 
andere mafkezen, waarbij ze altijd een 
simpele oplossing vindt voor de meest 
lastige problemen...

Kiliwatch, 
Herziene editie met stofomslag

 &    Éric Hérenguel  & co.
ISBN: 9789463732208

Hardcover met stofomslag 
80 blz. 

€ 20,95

HERZIENE EDITIE
NIEUWE STOFOMSLAG!

VERWACHT
APRIL 2022



34

Waarom heb 
jij alleen een 

pistool bij 
je?

Ik ben van de 
pers. Mijn pen 
is mijn wapen. 

èn ik schiet 
plaatjes

Aanvalluuuuuh!

WesterSchelde

Terneuzen

Baarland

Jim, waarom 
maak jij zoveel 

foto’s?

Zodat jij thuis aan knappe 
meisjes kan laten zien zien 

dat wij hier met meer dan 200 
amfibische voertuigen de  

Schelde trotseren..

Cool!

En het is 
mijn werk.

Nou, de eerste 
landingspoging was 

niks. Amber Beach hier 
ziet er beter uit.

o...

Oorlogsstrip Slag om de Schelde
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34

Waarom heb 
jij alleen een 

pistool bij 
je?

Ik ben van de 
pers. Mijn pen 
is mijn wapen. 

èn ik schiet 
plaatjes

Aanvalluuuuuh!

WesterSchelde

Terneuzen

Baarland

Jim, waarom 
maak jij zoveel 

foto’s?

Zodat jij thuis aan knappe 
meisjes kan laten zien zien 

dat wij hier met meer dan 200 
amfibische voertuigen de  

Schelde trotseren..

Cool!

En het is 
mijn werk.

Nou, de eerste 
landingspoging was 

niks. Amber Beach hier 
ziet er beter uit.

o...

Oorlogsstrip  Slag om de Schelde

Deze strip volgt de belevenissen van 
de Canadese oorlogscorrespondent 
Jim Borden en zijn zoektocht naar een 
Duitse scherpschutter. We volgen beide 
hoofdpersonen vanuit Frankrijk en België in 
Zeeland waar ze getuige zijn van de slag om 
de Schelde.

De scherpschutter, 
De slag om de Schelde
 Willem Meijer
  Arthur Scheijde

ISBN: 978-90-7193-780-4

Luxe hardcover
Gesigneerd
56 blz.
€ 39,95

ISBN: 978-90-7193-780-4

hardcover
48 blz.
€ 15,95

ISBN: 978-90-7193-778-1

Softcover
48 blz.
€ 9,95

VERWACHT
APRIL 2022



Oorlogsstrip death match
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Oorlogsstrip death match Oorlogsstrip  death match 

Een waargebeurd verhaal van held-
haftigheid versus barbaarsheid.
 
Op 9 augustus 1942 werd in Kiev een 
voetbalwedstrijd gespeeld die de superieure 
glimlach van de nazi-bezetters deed verwelken. 
Op het veld waren het er 11 tegen 11, maar 
het verschil in omstandigheden tussen beide 
teams was enorm. Het lokale team bestond uit 
ondervoede spelers, met diepe littekens van de 
onderdrukking, bijna geen voorbereidingstijd en 
met de haat van de genocide in hun hart. 

Death Match 
 Pepe Gálvez

 Guillem Escriche
ISBN: 9789463739894

Hardcover 
96 blz.

€ 29,95

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

VERWACHT
MEI 2022



Oorlogsstrip unit-66
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Oorlogsstrip unit-66 Oorlogsstrip  unit-66 

Unit-66 
 Pistis

 Michel Lourenço Team Rafale
1/4. De atoombooschappers 

ISBN: 9789463739351

2/4. Lichtgolven
ISBN: 9789463739368

Softcover
48 blz.

€ 10,95

Abu Dhabi, 2025 Vliegdekschip Charles de Gaulle en zijn Task Force zijn in in 
de Perzische Golf gestationeerd. Zijn zij de perfecte kandidaat om het transport van twee 
kernreactoren te begeleiden. Baron, Alf en Seiko krijgen de opdracht het uranium te 
beschermen aan boord van ‘De Atoomboodschappers’. Maar de commandant van het 
v l i e g d e k s c h i p heeft een probleem aan boord: een aantal leden van zijn bemanning 
valt ten prooi aan medisch onverklaarbare waandenkbeelden en visioenen...

COMPLEET VERHAAL
IN 4 DELEN

VERWACHT
MEI 2022



Oorlogsstrip u-47  collector Pack
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EERDER
VERSCHENEN

U-47 
Collector Pack 4
 Jennison
 Balsa
Bevat deel 12-13-14 

ISBN:. 9789463739832

3 x Softcover
3 x 48 blz. 
€ 32,95 SERIE

COMPLEET!

CP 1:
DEEL 1-4

CP 2:
DEEL 5-8

CP 3:
DEEL 9-11

CP 4:
DEEL 12-14

VERWACHT
APRIL 2022



 INHOUD

Oostfront Squadron
Collector Pack
 Patrice Buenda

 Marc- Olivier Cayre
 Bevat deel 1-2-3-4-5

ISBN:. 9789464600216

5 x Softcover
5 x 48 blz. 

€ 54,95

Oorlogsstrip  ooStfront Squadron cP

COMPLETE
SERIE!

VERWACHT
MEI 2022



Oorlogsstrip engelenvlucht collector Pack

 INHOUD

De Engelenvlucht vertelt het verhaal van de familie Murray tijdens de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Deze serie is een eerbetoon aan alle pioniers van de luchtvaart: geniale knutselaars, 
avonturiers, ingenieurs en industriëlen die geholpen hebben het luchtruim te veroveren. 

Engelenvlucht
Collector Pack
 Wallace Helden van de luchtmacht
 Rivera  
ISBN:. 9789464600148

4 x Softcover
4 x 48 blz. 
€ 43,95
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COMPLETE
SERIE!

VERWACHT
JUNI 2022



Western - De schaduwen van de Sierra Madre CP

De mormoon Moroni Fenn komt getraumatiseerd uit de Eerste Wereldoorlog. Zijn gewelddadige 
gedrag leidt ertoe dat hij, tegen zijn zin, naar Mexico wordt gestuurd om daar de veiligheid te 
verzekeren van de nederzettingen van de Heiligen der Laatste dagen. Onderweg redt hij een klein 
indiaans meisje dat wordt tentoongesteld als een wild dier. Een gebaar dat de spoken laat herleven 
uit een tijd waarvan hij dacht dat die voorbij was.

De schaduwen van de Sierra Madre
Collector Pack
 Philippe Nihoul
 Daniel Brecht 
     Goud van Morrison, 
     Stagecoach  
ISBN:. 9789464600162

3 x Softcover
3 x 48 blz. 
€ 32,95

COMPLETE
SERIE!

VERWACHT
JUNI 2022



Western - Bad Reputation
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dat 
meen je 

niet...

je dacht 
dat het goed 
voor me zou 
zijn om dit 

te zien? 

nou, laten 
we eens 

kijken wat 
er staat. 



“Wie waren we nu echt, wij Daltons?”

1908. Oklahoma. Emmett Dalton is al 
lang geen crimineel meer. Hij heeft zijn 
schuld aan de samenleving afbetaald en is 
tevreden met een discreet bestaan. Soms 
gaat hij zelfs naar de kerk om te proberen 
te bidden! Dus wanneer een filmproducent 
hem aanbiedt een film over de wandaden 
van zijn legendarische broers en zussen 
te maken, is hij achterdochtig en weigert. 
Hij realiseert zich echter dat hem een   kans 
wordt geboden om de mythe te ontvluchten 
en en de reputatie van zijn familie redden. 
De vier broers Dalton zijn niet als bandieten 
geboren. Integendeel! Ze namen allemaal 
de rol van maarschalk op zich aan het 
begin van hun carrière, en het leven van 
voortvluchtigen hebben ze later niet 
vrijwillig omarmd... 
Wie anders dan Emmett, de enige overle-
vende, kan deze pijnlijke herinneringen op 
graven en zonder hypocrisie het ware ver-
haal van de Daltons vertellen?

Bad Reputation is een realistische, harde 
en melancholische western. Magnifiek 
gedragen door de tekening van Emmanuel 
Bazin duikt Antoine Ozanam diep in de 
psychologie van zijn personages en levert 
hij een subtiel en ontroerend verhaal af.

Bad Reputation 
Het ware verhaal van Emmett Dalton

 Antoine Ozanam 
Zij schreven geschiedenis
 Emmanuel Bazin

ISBN: 9789463739276

Hardcover 
64 blz.

€ 20,95 

Western - Bad Reputation

DEEL 1 VAN 2
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

VERWACHT
JUNI 2022
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De komst van een beeldschone jongedame in 
het Britse fort aan het Ontariomeer brengt de 
hoofden van een flink aantal mannen (inclusief 
Natty) op hol... met dramatische gevolgen.

Leather Stocking Kronieken
James Fenimore Cooper 
& Georges Ramaïoli 
Vae Victis! Wanted, Zoeloeland
3/5. Het Ontariomeer
ISBN: 9789463739047

Hardcover 
56 blz.
€ 10,95

EERDER
VERSCHENEN

Western - Leather Stocking KroniekenVERWACHT
JUNI 2022



Steampunk - Alias Nemo
©

 2
02

2 
Lo

cu
s 

So
lu

s

Bithoor, Noord India

VERWACHT
APRIL 2022

wat?

De engelsen 
weigeren me de titel 

van Peshwâ!

erger nog: ze hebben me
 het pensioen gegeven dat 

mijn vader kreeg in ruil voor 
zijn onderwerping! 

Ik zal het werk 
van Villeroy niet meer 
kunnen financieren. 

hoe dan ook, de marine van 
Napoleon III heeft zijn laatste 

prototype afgewezen... 

Steampunk - Alias Nemo



Steampunk - Alias Nemo

1840. Terwijl 
het leger 
van de 
Britse 
Oost-
Indische 
Compagnie zijn 
land bezet, reist
de erfgenaam van 
het Marathi-rijk  
naar Europa onder 
de naam Prins 
Dakkar. Bewonderaar 
van La Pérouse, vreedzaam, 
nieuwsgierig naar alles, weet 
hij  nog niet dat het lot hem tot 
de nachtmerrie van de Engelsen 
zal maken en dat hij binnenkort 
bekend zal staan   onder de naam: 
Kapitein Nemo! 

Hervoches
Lemercier

ISBN: 9789463739733
Hardcover - 56 blz. 

€ 20,95

VERWACHT
APRIL 2022



Ik denk 
dat het voor 
vandaag ge-
sloten is.

Uff!

Au.

London, 
The Strand.

Elders neemt de 
sinuscurve van 

Malcolm Max een 
dramatisch neer-
waartse gang... 

Staat u mij een 
persoonlijke 

vraag toe: bent
 u een eerlijk 

persoon? 

In ieder geval 
op mijn goede 
dagen. Hoezo? 

je geeft me niet
 de indruk dat je zelfs 
maar een greintje last 
hebt van je  geweten. ! 

waarom 
zou ik?

je denken dat ik 
echt heel naïef ben 
als je verwachtte 

dat ik er nooit achter 
gekomen was! 

waar-
achter?

weet je wat 
huwelijks-

geloften zijn? 

Natuurlijk, 
wat is eigen-

lijk jouw 
probleem?

Steampunk - Malcolm Max
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Steampunk - Malcolm Max
In zijn nieuwe avontuur onderzoekt 
Malcolm Max een mysterieuze 
reeks moorden, worstelt hij met 
bloeddorstige moordende demonen 
en onthult hij duistere geheimen. 
Daarnaast zorgt zijn vrouw, die uit het 
niets verscheen, voor irritatie. 

Malcolm Max
 Peter Menningen
 Ingo Römling
ISBN 4:. 9789463739795

Softcover
72 blz. 
€ 10,95

VERWACHT
APRIL 2022

NIEUWE 2-DELIGE
CYCLUS



Steampunk - Malcolm Max
©

 2022 Splitter Verlag

Malcolm Max
Collector Pack
 Peter Menningen
 Ingo Römling
Bevat deel 1-2-3 

ISBN:. 9789463739801

Softcover
3 x 72 blz. 
€ 32,95

 INHOUD

CYCLUS 1
COMPLEET

VERWACHT
APRIL 2022



Complete serie in 6 delen.

Aan het einde van 
de negentiende eeuw dachten 

wetenschappers dat de ruimte bestond 
uit ether, een middel waarmee je de hoogte 

in zou kunnen stijgen. Marie Dulac heeft haar 
leven gewijd aan het onderzoek naar deze stof, 

alleen weet niemand waar zij zich nu bevindt en wat 
er van het onderzoek overblijft. Wanneer haar zoon 
Seraphin uitgenodigd wordt op het kasteel van de 

koning van Beieren, is deze wantrouwig.

Zal hij zijn moeder daar terugvinden? Ondertussen 
heeft Bismark, prins van het naburige Pruisen, 

zijn begerige oog op Beieren laten vallen...

©
 2022 Rue de Sevre



Steampunk - Gevangen op Venus
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... Ik zal je 
bezitten! 

Een pistool, 
zegt u?

Dit pistool gaat hem 
vloeren, verwaande 

snoeshaan!

'Mijn prehistorische 
jacht' door Charles-
Louis Bombonnel...

'De topografie van 
Cythetiaan', 'Impressies 
van de buiten-ether', 

'Planeten en hun 
klimaat'...

Weet je zeker dat je 
al deze boeken wil 

meeslepen? 

Wat je het meeste nodig 
hebt, is warnme kleding! 

Geld alleen is 
niet voldoende.

... Niet om te 
ontsnappen uit 

een strafkolonie... 

... noch om aan 
zijn toestand te 

ontsnappen. 

Deze gaat ook 
mee, die laat ik 

niet achter...

Voorzichtig 
met deze...

...Ik zal deze nooit 
achterlaten! 



Steampunk - Gevangen op Venus Steampunk - Gevangen op Venus
Dankzij de inspanningen van de familie Dulac 
uit ‘Het kasteel van de sterren’ hebben de 
Europese mogendheden de ruimtevaart en 
de ether die haar motoren mogelijk maken 
onder de knie. In Engeland en Frankrijk onder 
Napoleon III slagen erin zich Venus toe te 
eigenen. Dit nieuwe eldorado dient zowel als 
gevangenis en speelterrein voor de edelen op 
zoek naar avontuur. Dankzij haar populariteit 
en charme krijgt Heleen Martin het voorrecht 
om naar de felbegeerde planeet te reizen. 
Ze flirt met de hertog van Chouvigny die 
verantwoordelijk is voor de expeditie. Ze 
hoopt te profiteren van haar verblijf op Venus 
om een spoor te vinden naar haar geliefde die 
daar gevangen is.

Gevangen op Venus
 Alain Ayroles Het goud
     van de zwendelaar, Sabels 
     en Galjoenen
Étienne Jung 
    Kasteel van de Sterren
ISBN 1/3. 9789464600131

Softcover
64 blz. 
€ 10,95

Gevangen op Venus 

speelt zich af in het 

universum van: 

Het kasteel van

 de sterren

Compleet verhaal in 6 delen.

VERWACHT
JUNI 2022



Avontuur - De Vijf
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Door de vriendelijkheid van zijn neven en nichten kostte het 
slechts een uur om vriendschap te sluiten met George. 

Diep van binnen ben je een eenzame jongen. Noem het wat je wilt, maar vergeet 
nooit dat ik een meisje ben! Julian... 

De vijf. zweer
 het, spuug!

     Nou, aangezien we er niet 
meer over praten, wat zullen we
  dan doen, George? 

Bij eb kunnen we misschien
 dat eiland bezoeken. Wie is

 de eigenaar? 

Dat is het eiland Kirrin, 
het is van mij.

Van jou?

Ja, mijn moeder heeft het mij 
gegeven. Met de ‘Villa van de 
meeuwen’ is het alles wat nog 
over is van het erfgoed van 

overgrootvader, Albani IV van 
Kirrin. Het hele land was van

 hem tot de revolutie hem 
verdreef. 

Maar dan is er in de ruïne 
van het kasteel misschien 
wel een schat te vinden?

Als er een schat 
was, denk je dan 
dat hij op je ligt 

te wachten? 
Schat of niet, misschien kunnen we daar 

bij eb naartoe? 

Niet te voet, het is te diep. 
Ik moet er even over nadenken. 
Ik heb er nog nooit iemand mee 

naartoe genomen en ik... 

VERWACHT
APRIL 2022



Avontuur - De Vijf

De Vijf en het schateiland
Julian, Dick en Annie gaan logeren bij hun 
nicht Georgina, die liever een jongen zou 
zijn en George genoemd wil worden. George 
heeft een eigen eiland van haar opa geërfd, 
Kirrin-Eiland. Door een storm wordt een van 
de scheepswrakken rond het eiland naar 
boven getild en op de riffen gesmeten. In 
het wrak vinden ze een oud kistje met een 
aanwijzing voor een schat. Maar ze blijken 
niet de enigen die op zoek zijn naar goud... 
 

De Vijf
Naar de boeken van Enid Blyton
 Nataël De klauwen van het lot
 Béja De klauwen van het lot
     Nolime Tangere
De Vijf en het schateiland
ISBN: 9789463739771

De Vijf en de geheime doorgang
ISBN: 9789463739788

Softcover
32 blz. - € 9,95 

Avontuur - De Vijf

NIEUWE
REEKS!

De Vijf en de geheime doorgang
Julian, Dick en Annie logeren in de kerstva-
kantie bij hun nicht George op Kirrin-Cottage. 
Oom Quentin is niet tevreden over het rapport 
van de kinderen en neemt een huisonderwijzer 
aan. Meneer Roland blijkt erg geïnteresseerd 
in de oude Kirrin-boerderij. De 
Vijf vinden in de boerderij 
een raadselachtige platte-
grond met aan-
wijzingen 
over een 
geheime 
gang... 

VERWACHT
APRIL 2022



Avontuur - Eleonora Mandragora

© 2022 Editions  Rue de Sèvres

w... 
wat?

kom maar 
schatjes, 
zachtjes...

? oh!

welkom, 
jonge 

Eleonora.

VERWACHT
JUNI 2022



w... 
wat?

Laten we eerlijk zijn, Merlijn is niet dood! 
Bovendien, uitgerust met zijn beroemde 
bedrieg-de-dood paddenstoelen, hoopt hij 
Ankou een tijdje te bedriegen. Maar deze 
heeft meer dan één truc in petto. Ze versteent 
Merlijn en Morgana met een spreuk terwijl ze 
gewoon doorkibbelen, omdat ze niet in staat 
is om Merlijn te doden. Eleanor en Lancelot 
zullen hen te hulp moeten komen en daarvoor 
moeten ze het tegen Ankou opnemen in zijn 
domein. Ze zeggen dat een van de vijvers daar, 
rechtstreeks naar de poorten van de hel leidt...    

Eleonora Mandragora
3/5. De poorten van Avalon
 Séverin Gauthiers
 Thomas Labourott

ISBN: 9789464600155

Softcover
49 blz.

€ 10,95 

Avontuur- Eleonora Mandragora

EERDER
VERSCHENEN

VERWACHT
JUNI 2022



Avontuur - Kapitein Nemo
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Ga mee op reis met Kapitein 
Nemo en zijn dochter Billy! In hun 
amfibische auto de Protagonist 
voeren ze langs alle landen van 
de wereld. Daar tuimelen ze van 
het ene uitzonderlijk avontuur 
in het andere. Twaalf reizen 
langs cowboys, stierenvechters, 
draken, straatracers en meer.

In dit boekje maak je 
spelenderwijs kennis met de 
kleurrijke inwoners van Europa. 
Zo wordt iedere reis opgevolgd 
door een educatieve bijlage 
vol leuke feitjes over de regio. 
Het maakt de Kapitein Nemo 
reeks essentiële kost voor 
de jonge lezer! Deel een van 
Twaalf roerende wereldreizen: 
spannend, grappig én leerzaam! 

Kapitein Nemo
in West-Europa

 Tim Aarts 
 Gwendy Delos Santos

ISBN: 978-90-830233-3-5

Hardcover
40 blz.

€ 14,99

Avontuur - Kapitein NemoVERWACHT
JUNI 2022



Art-Book - Moebius

Moebius 
ansichtkaarten

Paradiso, 18 ansichtkaarten
3760285320572 - € 16,00

Edena, 10 ansichtkaarten
3760285320411 - € 12,00
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Moebius is het pseudoniem van Jean Henri 
Gaston Giraud, bekend van onder andere 
Blueberry. Als ‘Moebius’ liet hij een andere, 
spirituele en fantasiekant van zichzelf zien. 

Art-Book - Moebius

Moebius
Franstalig!

Le Major
ISBN: 9782908766394 Hardcover - 340 blz. - € 30,00

La Faune de Mars
ISBN: 9782908766387 Hardcover - 198 blz. - € 30,00

Lazlo Parker
ISBN: 9782908766288 Hardcover - 300 blz. - € 30,00

40 days dans le desert
ISBN: 9782908766370  Hardcover - 168 blz. - € 30,00

VERWACHT
APRIL 2022
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Art-Book - #Hardcover
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Art-Book - #Hardcover

# Hardcover
Door toenemende censuur, publiceert #hardcover juist expliciete kunstwerken gemaakt door gevestigde 
professionals die geloven in de vrijheid om onze seksualiteit te verkennen door middel van kunst. 

#Hardcover 1 - ISBN: 9791096315390 - Hardcover - 160 blz. - € 48,00
#Hardcover 2 - ISBN: 9791096315758 - Hardcover - 184 blz. - € 48,00
#Hardcover 3 - ISBN: 9782382890097 - Hardcover - 184 blz. - € 48,00

VERWACHT
APRIL 2022



Art-Book - The art of Andrea Cofrancesco
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Art-Book - The art of Andrea Cofrancesco

Andrea Cofrancesco is een conceptuele en 
autodidactische kunstenaar die in haar stijl manga 
en de videogames van de jaren 90 mixt, zoals 
Street Fighter, Ganbare Goemon, Dragon Ball & 
Breath Of Fire.

1:1 The art of Andrea 
Cofrancesco

 Andrea Cofrancesco
ISBN: 9788494954337

Hardcover
136 blz.
€ 30,00

VERWACHT
APRIL 2022



Art-Book - The art of Andrés Blanco
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Art-Book - The art of Andrés Blanco

Ik ben geboren in de in Chili en inmiddels ont-
werp ik videogames, teken ik strips en geef 
ik les aan de universiteit. Elk nieuw project 
brengt me nieuwe kennis. Momenteel werk ik 
voornamelijk voor de Aziatische markt.

The art of Andrès Blanco
& Andrès Blanco
ISBN: 9788412328080

Hardcover 
88 blz.
€ 25,00

VERWACHT
MEI 2022
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Art-Book - Gürlz

Serge heeft de afgelopen jaren talloze 
tekeningen gemaakt in zijn zeer populaire 
cartoonachtige stijl. Hij tekent strijders met 
een twist, soms vanuit een fantasiesetting 
en soms op een vrij nonchalante maar toch 
opzwepende manier en soms zijn het gewoon 
de grappigste en meest verbazingwekkende 
hipsters die ooit hun baas hebben vermoord 
wegens wangedrag...

VERWACHT
MEI 2022

Gürlz
    Serge Birault 

ISBN: 9782382890141

Hardcover 
224 blz.
€ 33,00

VERWACHT
MEI 2022



Prentenboek  - Balzubar

Balbuzaris a children story book, written in 
English by Gérard Moncomble and illustrated 
by Frédéric Pillot!

Balbuzar
 Gérard Moncomble
    Frédéric Pillot
ISBN: 9782382890172

Engelstalig
Hardcover 
96 blz.
€ 27,00

VERWACHT
MEI 2022



Art-Book - Ink is my  blood

Ink is my blood
 Apollonia Saintclair

ISBN 1: 9783952480342 

ISBN 2: 9783952480328

ISBN 3: 9783952480359

ISBN 4: 9783952480397

Softcover 
148 blz.

€ 41,00 per deel
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Art-Book - Ink is my blood

Al mijn tekeningen werden eerst online gepubliceerd, ingeklemd in het krappe frame van een 
scherm. Nu zullen ze eindelijk beschikbaar zijn als grote en scherpe afbeeldingen verzameld 
in vier boeken die al deze afzonderlijke erotische momenten, al deze flitsen van verlangen en 
plezier samenvat.

VERWACHT
JUNI 2022

VERWACHT
JUNI 2022



Art-Book - Legendary Heroes
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Art-Book - Legendary Heroes

Betreed het fantastische universum van 
Mike Ratera. Hij werkte voor diverse grote 
licenties en hij biedt ons nu een exclusief 
inkijkje in de wereld van verschillende 
filmlegendes, videogames en strips.

Legendary Heroes
Limited Edition

 Mike Ratera Kabur, De zang der Elfen
Linnen rug + Dossier van 8 Pagina’s + 

2 ex-libris + Oplage 150 stuks
ISBN: 9782374700267 

Hardcover 
80 blz.

€ 65,00

VERWACHT
JUNI 2022
VERWACHT
JUNI 2022


