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Durango - de jonge jaren 1
De eerste die je zult doden

Serie:  Durango, de jonge jaren
Deel:   1
Titel:   De eerste die je zult doden
Tekst:            Yves Swolfs
Tekeningen:   Roman Surzhenko

Blz.:   48
Genre:  Westernstrip
Verschijning: December

Uitvoering 1: SC, in kleur 
Prijs:   € 11,95
ISBN:  978-90-343-0940-2

Uitvoering 2: HC, in kleur
Prijs:   € 21,95
ISBN:  978-90-343-0941-9

Texas, 1882. Een rondzwervende jon-
gen is bij toeval getuige van de moord 
op drie cowboys en weet zelf maar net 
te ontsnappen aan de moordenaar, een 
beroepskiller die gebruik maakt van een 
karabijn met daarop een soort verre-
kijker. De jongeman, die zich pas later 
Durango zal gaan noemen, wordt in 
dienst genomen door de grootste vee-
houder van de streek, voor wie de drie 
cowboys werkten, en ontdekt al snel 
dat hij daardoor betrokken raakt bij een 
bloedige oorlog tussen veefokkers.





De complete baard en kale 10
de tussenjaren

Collectie: Klassiekers gebundeld
Serie:  De complete Baard en Kale
Deel:  10
Titel:  De tussenjaren
Tekst:            Rosy
Tekeningen:   Will
Blz.:  144
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning: Februari

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)
Prijs:  € 33,95
ISBN:  978-90-343-0937-2

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met dossier en ex-libris) 
De luxe versie is in linnen gebonden met een losse, van 
de normale HC afwijkende omslag. De oplage is geli-
miteerd op maximaal 150 exemplaren, genummerd en 
gepreegd,  en bevat een speciale ex-libris, eveneens met 
preeg.
Prijs:  € 59,95
ISBN:  978-90-343-0938-9

Tien jaar nadat hij het tekenwerk van Baard 

en Kale heeft overgenomen van bedenker Di-

neur, verlaat Will de reeks en stapt over naar 

concurrent Kuifje, waar hij artistiek directeur 

wordt. Zijn opvolger wordt Marcel Denis, een 

jonge tekenaar die al binnen de tekenstudio 

van Dupuis werkt. Enkele jaren lang krijgt De-

nis de vrijheid om naar eigen inzicht verhalen 

van Baard en Kale te maken, waarbij hij zelf ook 

de scenario’s schrijft. Deze verhalen zijn bij de 

latere albumuitgaven altijd overgeslagen, om-

dat het slapstickachtige karakter ervan minder 

goed paste in de lijn die Will en Rosy hadden 

ingezet. Nu, meer dan zestig jaar na de eerste 

verschijning in Robbedoes, krijgen deze verha-

len eindelijk een plek tussen de andere, in een 

eigen deel van De complete Baard en Kale, in-

clusief de pagina’s van het nooit voltooide ver-

haal De worstjes van dokter Snoss!





Serie:  Sonata
Deel:  3
Titel:  Opstand op Taya
Tekst:           David Hine en Brian Haberlin
Tekeningen:  Brian Haberlin en 
  Geirrod van Dyke
Blz.:  64
Genre: SF-strip
Verschijning: Februari

Uitvoering 1: SC, in kleur 
Prijs:  € 12,95
ISBN:  978-90-343-0942-6

Uitvoering 2: HC, in kleur met 
afwijkende omslagtekening
Prijs:  € 22,95
ISBN:  978-90-343-0943-3

Perdita, zo hebben de kolonisten deze planeet 

genoemd. Twee volkeren zoeken hier naar een 

nieuw thuis, de vreedzame Ran en het krijgers-

volk de Tayans, dat over de nieuwste technolo-

gische snufjes beschikt. Ook woont hier nog een 

inlands volk, de Lumani, dat dicht bij de planeet 

staat. De nog steeds maar dunbevolkte planeet 

blijkt echter ook de woonplaats van de slapende 

Reuzen, een mysterieus volk waar niemand nog 

iets van weet. Terwijl Sonata door zware koorts 

is uitgeschakeld, na een besmetting met de keu-

telziekte, heeft de expeditie in het dal van de Sla-

pers de slapende Reuzen gewekt. Wat daar de 

gevolgen van zullen zijn weet nog niemand, maar 

de Tayans hebben daar ook geen oog voor, want 

uit een boodschap van hun thuisplaneet blijkt dat 

daar rebellen de macht hebben overgenomen, en 

die zijn van plan ook Perdita te veroveren…  

sonata 3
opstand op taya





tanguy en Laverdure 33
terug naar de ooievaars

Serie:  Tanguy en Laverdure
Deel:  33
Titel:  Terug naar de ooievaars
Tekst:             Patrice Buendia en 
  Frédéric Zumbiehl
Tekeningen:    Sébastien Philippe
Blz.:  48
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning:  Maart

Uitvoering 2:  HC, in kleur
Prijs:  € 21,95
ISBN:  978-90-343-0945-7

Na hun heftige avonturen in het Mid-
den-Oosten zijn Tanguy en Laverdure te-
ruggekeerd naar Frankrijk, waar ze wor-
den overgeplaatst naar het beroemde 
Escadrille van de ooievaars. Dat roept 
veel herinneringen op bij de twee pilo-
ten, die al eerder bij dit escadrille gevlo-
gen hebben. Tijdens een van hun eerste 
patrouilles gaat het al meteen ernstig 
mis, als een van hun medepiloten plot-
seling krankzinnig lijkt te zijn geworden 
en het vuur opent op het verkeer op een 
snelweg. Tanguy is gedwongen de man 
neer te schieten en gaat met Laverdure 
op zoek naar de oorzaak van de gebeur-
tenissen…

Uitvoering 1:  SC, in kleur 
Prijs:  € 11,95
ISBN:  978-90-343-0944-0



Serie:  Tanguy en Laverdure
Deel:  33
Titel:  Terug naar de ooievaars
Tekst:             Patrice Buendia en 
  Frédéric Zumbiehl
Tekeningen:    Sébastien Philippe
Blz.:  48
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning:  Maart

Uitvoering 2:  HC, in kleur
Prijs:  € 21,95
ISBN:  978-90-343-0945-7



Konvooi 17
Bittere kou

Serie:  Konvooi
Deel:  17
Titel:  Bittere kou
Tekst:             Jean-David Morvan
Tekeningen:    Philippe Buchet
Blz.:  48
Genre:  Science-fictionstrip
Verschijning:  Maart
 
Uitvoering 1:  SC, in kleur 
Prijs:  € 11,95
ISBN:  978-90-343-0946-4

Uitvoering 2:  HC, in kleur 
Prijs:  € 21,95
ISBN:  978-90-343-0947-1

Nävis komt maar niet los van haar verle-
den. Nadat ze heeft ontdekt dat ze een 
zoon heeft, krijgt ze nu het dwingende 
verzoek van de Magister om een gehei-
me missie uit te voeren. Ze moet uit een 
museum op een in een burgeroorlog ver-
wikkelde planeet een voorwerp stelen, 
en laat dat nu uitgerekend de planeet Tri-
jj 768 zijn, waar ze Clement Vildieu, de 
vader van haar zoon, heeft leren kennen.

De reeks Konvooi verscheen bij uitgeve-
rij Arboris altijd alleen in een slappe kaft-
versie, al bestond er wel een versie in 
harde kaft, die in samenwerking met een 
stripwinkel werd uitgebracht. Die co-uit-
gave is echter alweer een aantal jaren 
geleden beëindigd en daarom zal Arbo-
ris voortaan ook een versie in harde kaft 
van de nieuwe delen van Konvooi gaan 
uitgeven. We beginnen met drie delen 
tegelijk, de nrs. 15, 16 en 17, en zullen 
de ontbrekende delen zo snel de moge-
lijkheid zich voordoet ook uitbrengen.

Serie en nr.: Konvooi 15
Titel:  De privéjacht
Tekst:           Morvan
Tekeningen:  Buchet
Blz.:  48 
Verschijning:  Maart
Uitvoering: HC, in kleur
Prijs:  € 21,95
ISBN:  978-90-343-0874-0

Serie en nr.: Konvooi 16
Titel:  Bloedbanden
Tekst:           Morvan
Tekeningen:  Buchet
Blz.:  48 
Verschijning: Maart
Uitvoering: HC, in kleur
Prijs:  € 21,95
ISBN:  978-90-343-0922-8



Serie:  Konvooi
Deel:  17
Titel:  Bittere kou
Tekst:             Jean-David Morvan
Tekeningen:    Philippe Buchet
Blz.:  48
Genre:  Science-fictionstrip
Verschijning:  Maart
 
Uitvoering 1:  SC, in kleur 
Prijs:  € 11,95
ISBN:  978-90-343-0946-4

Uitvoering 2:  HC, in kleur 
Prijs:  € 21,95
ISBN:  978-90-343-0947-1



kronieken van de zwarte maan 19
een doodgewone week

Serie:  Kronieken van de 
  Zwarte Maan
Deel:  19
Titel:  Een doodgewone week
Tekst:            François Froideval
Tekeningen:   Fabrice Angleraud
Blz.:  48
Genre:  Fantasy-strip
Verschijning: Februari

Uitvoering 1: SC, in kleur 
Prijs:  € 11,95
ISBN:  978-90-343-0948-8

Uitvoering 2: HC, in kleur 
Prijs:  € 21,95
ISBN:  978-90-343-0949-5

De grenzen van zijn rijk beschermen  

op de nieuwe planeet waar hij met 

zijn hele volk heen is gereisd, nieuwe 

bondgenootschappen sluiten, zijn min-

naressen tevreden stellen, de extre-

mistische trekjes van een door hem-

zelf opgerichte sekte onder de duim 

houden, demonen temmen, nieuwe 

wapens ontwikkelen, een fort bouwen 

en daarnaast ook nog eens een goden-

kind met angstaanjagende krachten 

zien op te voeden, zo ziet een wille-

keurige week eruit van Wismerhill! 

Froideval en Angleraud schilderen met 

vuur het verdere verloop van de avon-

turen van de almachtige heerser… 



Serie:  Code Kimono
Deel:   7
Titel:   A.M.N.
Tekst:         Jean-Yves Brouard
Tekeningen: Francis Nicole
Blz.:   48
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning: Februari

Uitvoering 1: SC, in kleur 
Prijs:   € 11,95
ISBN:  978-90-343-0950-1

Uitvoering 2: HC, in kleur 
Prijs:   € 21,95
ISBN:  978-90-343-0951-8

Kimono is de code, de roepnaam, van de 
11e Franse vloot en de hoofdpersonen van 
de in deze reeks beschreven avonturen zijn 
de marinepiloten die hun basis aanvankelijk 
op het vliegdekschip Clemenceau hadden 
en later op de Charles de Gaulle en vliegba-
sis Landivisiau.   

De piloten van de Franse marine zijn nog 
steeds verwikkeld in de heftige strijd te-
gen Al-Mountaqimoun, die het vanuit hun 
machtsbasis in Arakistan op de westerse 
wereld voorzien hebben. Hun leider, de sa-
lafist Tarik Ben Kadar, heeft een speciale 
hekel aan de Fransen, omdat zij twee van 
de leiders van de terroristische organisatie 
hebben weten te arresteren. Hij plant dan 
ook een reeks van bloedige aanslagen, zo-
wel op Franse militaire doelen in het buiten-
land als op kwetsbare plekken in Frankrijk!  

code kimono 7
A.M.N.



Collectie: Klassiekers Gebundeld
Serie:  De complete Beverpatroelje
Deel:  8
Titel:  Spanning in het zuiden
Tekst:           Jean-Michel Charlier en MiTacq
Tekeningen:  MiTacq
Blz.:  176
Genre: Avonturenstrip
Verschijning: Maart

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)
Prijs:  € 34,95
ISBN:  978-90-343-0952-5

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met dossier 
  en ex-libris) 
De luxe versie is in linnen gebonden met een 
losse, van de normale HC afwijkende omslag. 
De oplage is gelimiteerd op maximaal 100 
exemplaren, genummerd en gepreegd, en 
bevat een speciale ex-libris, eveneens met 
preeg.
Prijs:  € 59,95
ISBN:  978-90-343-0953-2

Het achtste deel van De complete Be-
verpatroelje is tegelijk het einde van een 
tijdperk, want hierin worden de laatste 
pagina’s gepubliceerd die Jean-Michel 
Charlier voor de Beverpatroelje heeft 
geschreven. Van het verhaal Op zee ge-
vangen leverde Charlier alleen de eerste 
negen bladzijden, waarna MiTacq het 
vervolg van het verhaal zelf schreef. Dit 
avontuur wordt gevolgd door het twee-
luik De keerzijde en Souvenirs uit El Ca-
sino, dat zich afspeelt in een vagelijk op 
Albanië gebaseerde staat aan de Mid-
dellandse zee. Ook opgenomen in deze 
bundel zijn enkele korte verhalen, die in 
dezelfde tijd in Robbedoes zijn gepubli-
ceerd.

De complete beverpatroelje 8
Spanning in het zuiden





de complete brammetje bram 4
Kapers en kletskousen

Collectie: Klassiekers Gebundeld

Serie:  De complete Brammetje Bram

Deel:  4

Titel:  Kapers en kletskousen

Tekst:            Eddy Ryssack e.a.

Tekeningen:   Eddy Ryssack

Blz.:  160

Genre:  Humoristische avonturenstrip

Verschijning: April

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)

Prijs:  € 29,95

ISBN:  978-90-343-0954-9

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met dossier 

  en ex-libris) 

De luxe versie is in linnen gebonden met een 

losse, van de normale HC afwijkende omslag. 

De oplage is gelimiteerd op maximaal 100 

exemplaren, genummerd en gepreegd, en be-

vat een speciale ex-libris, eveneens met preeg.

Prijs:  € 59,95

ISBN:  978-90-343-0955-6

In 1975, als de bladen Pep en Sjors worden 
samengevoegd, komt er een einde aan de 
lange verhalen van Brammetje Bram, die 
in Sjors werden gepubliceerd. De redactie 
besluit Brammetje Bram niet voort te zet-
ten, maar wil wel door met Eddy Ryssack, 
die dan voor het nieuwe blad Eppo de 
reeks Opa ontwikkelt. Dat betekent ech-
ter niet het einde van Brammetje Bram, 
omdat het Duitse stripblad Zack, dat de 
strip ook publiceert, de tekenaar vraagt 
de reeks rechtstreeks voor hen voort te 
zetten. De verhalen worden nu wel kor-
ter, omdat ze vooral worden geplaatst in 
de driemaandelijks verschijnende uitga-
ve Zack Pocket. Deze verhalen, die voor 
een deel nooit eerder in het Nederlands 
zijn gepubliceerd, verschijnen nu voor het 
eerst in boekvorm, deels voor het eerst 
ingekleurd!
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