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Deel 1 van een historisch 
tweeluik met de bultenaar van 
de Notre-Dame in een nieuwe 
rol in een historische strijd om 
de Franse troon.

DE BULTENAAR VAN 
MONTFAUCON
Deel 1: Onze Zuster
Eind vijftiende eeuw. Lodewijk van Orléans, hertog 
en eerste prins in lijn, ziet zich het regentschap van 
de jonge koning Karel VIII geweigerd worden. De 
koning is gemanipuleerd door hun zus, de verrader-
lijke Anna van Beaujeu. Als vluchteling in Bretagne 
bereidt Lodewijk de verdediging van Nantes voor, 
terwijl een op wraak beluste man hem zijn diensten 
aanbiedt. Pierre de Bastaard is vergezeld van een 
misvormde bultenaar uit de kelders van de galg van 
Montfaucon en waarschuwt de hertog. Anna van 
Beaujeu en haar handlanger, de meedogenloze Axel 
Lochlain, hebben twee documenten in hun bezit die 
de Bastaard als enige kan terugkrijgen. Het zijn 
twee brieven die de Lodewijks legitimiteit over de 
Franse troon in vraag stellen.
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PREVIEW • LACHEN MET BEEVEES

Bloemlezing cartoons 
van Charel Cambré 
uit het weekblad Story. 

LACHEN MET BEEVEES
Charel Cambré is in het professionele leven strip-
maker, illustrator en cartoonist. Hij is een BT, 
Bekende Tekenaar, werkzaam voor diverse 
stripreeksen en tijdschriften. Daarin spot hij gretig 
— zij het met komische bedoelingen — met BV’s, 
Bekende Vlamingen. Of ze nu uit de sportwereld, 
showbizz, politiek of een ander vakgebied komen, 
Charel houdt hen in de gaten om vroeg of laat toe  
te slaan, gewapend met potlood, papier en een 
ferme dosis humor. 

In de cartoonbundel Lachen met Beevees zijn tien- 
tallen cartoons met BV’s verzameld die de BT voor 
het weekblad Story maakte. Je vindt er Bart, Sergio, 
Regi, Wendy, Goedele, Lesley-Ann, Piet, Koen, 
Jeroen, Natalia, Gert, Jani en vele anderen in terug, 
maar ook Charel, de grootste ster van deze uitgave. 
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PREVIEW • JUKEBOX MOTEL • DEEL 1

Jukebox Motel
Deel 1: De Tegenspoed van 
Thomas Shaper
1967. Thomas Shaper staat op het punt het 
schilderen op te geven wanneer een van zijn door 
Andy Warhol opgemerkte doeken wordt verkocht 
voor een fortuin. Geconfronteerd met dit buitenpro-
portionele succes verliest de schilder zijn houvast. 
In een opwelling vertrekt hij naar Californië waar  
hij Johnny Cash ontmoet, die ook in de greep van 
de twijfel zit. Verpletterd door de roem vertrouwt 
de legendarische countryartiest de schilder toe dat 
hij maar naar één ding verlangt: het vinden van 
een “duivelse plek”, zoals hij het noemt, waar hij 
eindelijk innerlijke rust kan vinden. Vanaf dat 
moment maakt Thomas de zoektocht naar deze 
plek tot zijn eigen zoektocht. 

Deel 1 van tweeluik door de tekenares  
van Onze Navelstreng.
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Romanbewerking over liefde, 
verlies en Johnny Cash.
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De Man zonder Lach
Meneer Hubert 31-36 is een “man zonder lach”. In 
het koninkrijk waar hij woont, is elke vorm van plezier 
verboden voor de “Grimmigen”, de gewone mensen. 
De kleinste overtreding van de wet leidt tot vreselijke 
straffen. Meneer Hubert draagt trouwens nog de 
littekens die zijn toegebracht door het totalitaire 
regime voor een simpele, gesmoorde lach in zijn 
kindertijd. 

Op een dag ontmoet hij geheel toevallig de dochter 
van de koning, meneer Vrolijk. Verdwaald en loltrap- 
pend is de prinses zich niet bewust van de risico’s 
die op de loer liggen, want voor de Lachpolitie 
maakt het niet uit wie ze is. Meneer Hubert moet 
angstvallig en tot elke prijs die onbezonnen grapjas, 
die hen allebei in gevaar brengt, doen zwijgen.

Stéphane Louis legt zijn eigen psychische 
stoornis bipolariteit uit aan de hand van 

een boeiend fantasyverhaal.
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