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AURORA EN ULYSSES, CENTAUREN • INTEGRAAL 2

AURORA EN  
ULYSSES, CENTAUREN
Integraal 2 • 1982-1989
Pierre Seron kwijt zich in de jaren 1980 met veel 
inzet en productiviteit aan zijn twee reeksen  
De Minimensjes en Aurora en Ulysses, Centauren. 
Zowel uitgeverij Dupuis als het weekblad Robbedoes, 
waarin beide reeksen in voorpublicatie verschijnen, 
veranderen in deze periode definitief. De familie 
Dupuis verkoopt het bedrijf aan een investerings-
maatschappij en Robbedoes verdwijnt ei zo na van 
het striptoneel. Aurora en Ulysses moeten helaas 
verdwijnen. 

Deze integrale bundelt de allerlaatste avonturen die 
Seron voor Robbedoes tekent en voor een Franstalig 
album dat niet in het Nederlands is verschenen. Het 
gaat om de verhalen De Odyssee, De Amazones, 
De Kwelling van Hermes en Kelvinhathor III.

AUTEUR SERON
HARDCOVER 192 pagina’s met dossier 
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085527398

Laatste deel met twee niet eerder in een Nederlandstalig 
album verschenen verhalen en een uitgebreid dossier 

met unieke illustraties.
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Een ontroerend verhaal  
over de ouders van  
successcenarist Stephen  
Desberg (De Schorpioen, 
I.R.$, Baard en Kale).

LIEFHEBBEN  
VOOR TWEE
Monique is twintig jaar jong en droomt er alleen 
maar van om geëmancipeerd te zijn. In 1941 komt 
ze terecht in het bezette Parijs en ontdekt de roes 
van de hoofdstad. Ze ontmoet er Francis, trouwt in 
een opwelling met hem en baart Nicole. Maar 
Monique probeert te begrijpen hoe ze van haar 
eigen dochter moet houden, dit onschuldige kind  
dat haar van haar vrijheid berooft.

Bij de Bevrijding ontmoet Monique een Amerikaanse 
officier en ontdekt de ware liefde. Om haar passie  
te kunnen uitleven, besluit de jonge vrouw al haar 
rechten op haar dochter op te geven en Nicole aan 
haar vader over te laten. Van nu af aan worden 
moeder en dochter gedwongen elkaar te zoeken,  
te missen, te vinden.

Stijlvol in beeld gebracht door de tekenaar van 
De Engelen van Auschwitz en de eerste delen 
van De Autoreportages van Margot.

AUTEURS VAN DER ZUIDEN & DESBERG
HARDCOVER 80 pagina’s    
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085527411
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Jukebox Motel
Deel 2: De Levens en 
Sterfgevallen van Robert Fury
Thomas Shaper is een jonge schilder die over-
weldigd wordt door succes. Andy Warhol prees  
hem en een hebzuchtige kunsthandelaar doopte 
hem om tot “Robert Fury”, maar de kunstenaar 
ontvluchtte New York en liet zijn vriendin achter  
om zich in Californië te vestigen. Zijn toevallige 
ontmoeting met Johnny Cash in een bar in Los 
Angeles zette hem op weg naar het Jukebox Motel, 
een oud afgelegen gebouw waar hij sindsdien rust 
probeert te vinden. Helaas blijven de familiale onrust 
en het schilderen hem achtervolgen. Gevangen in 
een destructieve spiraal, klampt Thomas zich vast 
aan een waanzinnige hoop: dat het Jukebox Motel, 
het toevluchtsoord waar hij zich heeft opgesloten, 
zin zal geven aan zijn leven. 

Slot van het tweeluik waarin kunst, muziek, 
drama en liefde schuilt.

AUTEURS DUVOISIN & GRAFFIN
HARDCOVER 56 pagina’s 
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085527404

Romanbewerking over liefde, 
verlies en Johnny Cash.



ZIJ DIE SPREEKT
Zestiende eeuw. Malinalli is de dochter van een 
Centraal-Amerikaans stamhoofd. Kort na het over- 
lijden van haar vader wordt ze verkocht aan een 
andere stam om op het veld te werken en het libido 
van haar nieuwe meester te bevredigen. 
Op een dag verschijnen immense schepen aan de 
horizon, onder leiding van Hernán Cortés, en die is 
geobsedeerd door het zoeken naar goud. De conquis- 
tador merkt Malinalli en haar gave voor talen op.  
Ze wordt zijn tolk en een van de sleutelelementen  
in zijn hoop op verovering. Ze wordt ook degene  
die de moed heeft om een in die tijd voor vrouwen 
verboden woord te zeggen: nee! 
Verder dan de legende is dit het verhaal van La 
Malinche, een levendige, jonge, onervaren vrouw  
en vaak overweldigd door de gebeurtenissen, maar 
vooral menselijk.

Prachtige vertelling, gebaseerd op de 
historische figuur die ook de heldin is in  
de reeks Quetzalcoatl.
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“Dochter van een overleden opperhoofd en aangeboden 
als slavin, werd ze een van de grootste vrouwelijke 

figuren van de geschiedenis.”

AUTEUR JARABA
HARDCOVER 216 pagina’s    
PRIJS E 29,95   ISBN 9789085527428



BAKELANDT
INTEGRAAL 10
Deze integraal bundelt de oorspronkelijke albums 
De Duivelsmachine, het tweeluik Blanke Slavinnen 
en Zwart Ivoor, De Wolvenmeester en De Zaak 
Schulmeister, oftewel de delen 46 tot 50.

Het achtergronddossier staat stil bij losse strip- en 
illustratieopdrachten van Hec Leemans door de jaren 
heen, over slavernij in het tijdperk van Bakelandt en 
heel wat extra historische - en stripweetjes over de 
gebundelde verhalen. 

Een van de beste Vlaamse historische reeksen 
in een verzorgde integrale uitvoering.

AUTEUR HEC LEEMANS
HARDCOVER 264 pagina’s met dossier    
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085527282
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AUTEURS WILMS & RAYMAKERS
DEEL 27 • SOFTCOVER 48 pagina’s  
PRIJS E 8,95   ISBN 9789085527336

AUTEURS WILMS & RAYMAKERS
DEEL 28 • SOFTCOVER 48 pagina’s  
PRIJS E 8,95   ISBN 9789085527343


