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Historisch en spannend 
relaas aan de frontlinie van 
de Eerste Wereldoorlog. 

OORLOGSWIJN
Deel 1
Ferdinand is een lijntreker, een onderduiker die  
een handicap veinst om de oorlog te ontlopen en  
te voorkomen dat hij aan de frontlinie belandt,  
in de loopgraven recht tegenover de Duitsers. Als 
gewetenloze profiteur maakt hij fortuin in de handel 
van dubieuze en verdunde wijn die hij aan het leger 
verkoopt. Hij gaat zelfs zover de  concurrentie te 
schaden om de enige leverancier van de frontsol-
daten te worden. Terwijl hij zijn wijn aan de front-
linie laat stromen, raakt Ferdinand toch verwikkeld 
in het conflict en komt hij samen met lotgenoten 
terecht in een loopgraaf tussen twee vuren.

AUTEURS PORCEL & PELAEZ
HARDCOVER 64 pagina’s met dossier 
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085527268
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PREVIEW • GO WEST YOUNG MAN • ONE-SHOT

GO WEST YOUNG MAN
Go West Young Man vertelt in veertien verhalen  
de verovering van de Far West, van 1763 tot 1938. 
Van conflicten over grote meren tot de woestijn van 
Mexico volgen de lotgevallen elkaar op. Trappers en 
pioniers, indianenstammen, desperado’s en prosti-
tuees zullen vechten en overleven op grote vlakten, 
in boomtowns en tijdens oneindige oorlogen. Hoewel 
de grote thema’s in dit album in de schijnwerpers 
staan, komt ook de duistere kant van mensen, die 
met een bittere smaak de Amerikaanse droom voor- 
stellen, naar voren. Racisme, indianengenocide, de 
situatie van vrouwen, oorlogen en ellende. Go West 
Young Man is een hommage aan de western, maar 
ook een scherpzinnig eerbetoon.

De allerbeste en bekendste westerntekenaars 
bundelen de krachten voor deze unieke verzameling 
verhalen! Bewonder het getalenteerde werk van 
Bertail, Blanc-Dumont, Blasco-Martinez, Boucq, 
Cuzor, Gastine, Hérenguel, Labiano, Marini, Meyer, 
Meynet, Prugne, Rossi, Rouge, TaDuc en Toulhoat 
op scenario van Tiburce Oger (Ghost Kid). 

De slappe kaft met andere covertekening 
verschijnt in september. 

AUTEURS ZESTIEN TEKENAARS & OGER
HARDCOVER 116 pagina’s 
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085527237
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Het grootste 
westernavontuur 

van 2022! 
Voorgepubliceerd 

in Eppo.
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PREVIEW • CHICK BILL • DEEL 13

CHICK BILL
Integraal 13
Wood City zou een stadje zonder verhalen zijn, 
mochten haar sheriff Dog Bull en diens adjudant 
Kid Ordinn er niet geweest zijn. Dog Bull is impul-
sief, ijdel, ontzettend te kwader trouw. hij misbruikt 
vaak de macht die zijn ster met zich meebrengt. 
Volstrekt toegewijd aan zijn baas, is Kid Ordinn 
aandoenlijk naïef en een onverbeterlijke klungelaar. 
Er is geen groter verschil tussen hen beiden, maar 
de een kan niet zonder de ander. Het succes van hun 
waanzinnige gekibbel bracht Tibet er regelmatig toe 
hen op te voeren in middellange verhalen. De twee 
onafscheidelijke vrienden van Chick Bill zijn zelf de 
hoofdrolspelers in deze “Kidordinneries” geworden. 
In deze hilarische integrale zijn ze alle verzameld. 

AUTEUR TIBET
HARDCOVER 256 pagina’s met dossier 
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085527237

Komische westernverhalen 
door de tekenaar van 
Rik Ringers.



PREVIEW • DE MACHT DER ONSCHULDIGEN • CYCLUS III DEEL 1

AUTEURS HIRN & BRUNSCHWIG
HARDCOVER 40 pagina’s    
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085527275
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DE MACHT DER 
ONSCHULDIGEN
Cyclus III: De Kinderen  
van Jessica deel 1
2007. Jessica Ruppert, de heldin van 11 september 
en leider van de Democratische oppositie, is de 
Secretaris van Sociale Zaken geworden in de nieuwe 
regering. Jessica staat op het punt een plan van 200 
sociale maatregelen voor te stellen om de minst-
bedeelden te hulp te komen en de Verenigde Staten 
definitief in de 21ste eeuw te loodsen. 

Maar veel politici aan beide kanten, en sommige 
naties die zwaar geïnvesteerd hebben in de 
Verenigde Staten, beschouwen het als het in vraag 
stellen van de fundamenten van het kapitalisme  
en de globalisatie. 

In zijn cel, waar hij zijn straf uitzit, ziet Joshua Logan 
onmachtig de groei van de Logans aan, een radicale, 
extreemrechtse beweging die zich in hem herkent 
en die tot alles is bereid om Jessica Ruppert te 
beletten haar projecten uit te voeren.

De beste politieke thriller vol verbazende 
gelijkenissen met de realiteit. 
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