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New York, 1940. Navit is een jonge kunstenaar, platzak. 
Dan erft ze het charmante maar wat verouderde tijdschrift

Gentlemind. Ze besluit de uitdaging aan te gaan om er een 
modern magazine van te maken. En dat in een Amerika dat 
bol staat van stevig machismo, aan de vooravond van een 
ongekende welvaart en een vernietigende wereldoorlog.

Mede-scenarist Canales kennen we van... Blacksad! 

DEEL 2 (en slot)
tweede helft 2023

Stijlvol tweeluik door Antonio Lapone, in het Amerika van de jaren ‘40.



ZE ZIJN NIET DE ENIGEN IN DE VERLOREN WERELD!



EDEN 2

Kathy en haar vrienden bereiken de 
Verloren wereld, maar ze zijn er niet 
alleen. Ze treff en er verrassende planten 
en prehistorische dieren aan... maar ook 
mensen. In die wereld waar de tijd lijkt te 
hebben stilgestaan blijken die mensen een 
akelig aktuele agenda te hebben. 

ZE ZIJN NIET DE ENIGEN IN DE VERLOREN WERELD!

MAART 2023

Het vervolg waar 
reikhalzend naar
is uitgekeken!

door 
André Taymans
(Caroline Baldwin)

Deel 2 van 
een drieluik.
Deel 1 is nog
beschikbaar.   



De Verboden Haven kreeg lovende recensies en
kwam hoog in de jaarlijsten van 2022. Hoe maak je
een vervolg op een verhaal waarop eigenlijk geen 
vervolg mogelijk is? 

Makers Teresa Radice en Stefano Turconi keken 
nauwkeurig rond in de omgeving die achterbleef na 
alle verrassende ontwikkelingen. Ze pakten de draad 
op bij de bewoonsters van de Pillar To Post, een huis 
van plezier. Verschillende personages krijgen hun eigen 
verhaal, dat niet op zichzelf staat, maar bijdraagt aan 
het grotere verhaalmozaïek van een lang verhaal over 
meerdere delen. En dit keer... helemaal in kleur! 

het vervolg op DE VERBODEN HAVEN
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BLACK POWER!

JUNI 2023

Swinging Sixties Spionage!Swinging Sixties Spionage! BOEM!

derde album!



De hete zomer van 1967! In San Francisco protesteert de Amerikaanse jeugd
 tegen de oorlog in Vietnam en zoekt vrede en liefde in psychedelische drugs.
In de getto’s breken rellen uit als de Afro-Amerikaanse bevolking gelijke rechten eist. 
Black Panthers, de Ku KLux Klan... plus een terroristische organisatie die de chaos 
gebruikt om een nieuwe burgeroorlog uit te lokken. Alleen de agenten MacGuffi  n 
en Alan Smithee kunnen Amerika nog redden van een ongekende confrontatie.
Softcover - 64 pagina’s 

BLACK POWER!

BOEM!
BOEM!

BLACK POWER!



HET ACHTTIENDE ALBUM in deze reeks
ruim 220 pagina’s pure western

Vreemde fetisjen, schaduwen die in het donker aan het moorden slaan...
Op het spoor van de ongrijpbare gebroeders Fortune, een moordende tweeling, 
stuiten Tex en zijn maten op een boodschap van een vermiste waarzegster 
aan een dode man. Iets over schaduwen en geesten... 
Het brengt onze wetshandhavers bij het mysterieuze Indian Carnival, 
een rondreizend circus met bizarre artiesten van Indiaanse afkomst. 
Wat verbergen ze? Wat gebeurt er die zondagmiddag in oktober met de 
onschuldige toeschouwers tijdens hun show aan de voet van Ghost Hill?



TEX WILLER IN ZWART-WIT

JUNI 2023

ruim 220 pagina’s pure western



MAART 2023



TWAALF 
ALBUMS
eerder 

verschenen

Water is goud goud waard als het land heet en droog is.
Helemaal bij de boeren van Aguas Negras, die voor de oogst 
volledig afhankelijk zijn van irrigatie. De machtige landeigenaar 
Don Vicente vindt dat er eigenlijk alleen genoeg is voor hem... 
en besluit dus een dam te bouwen. Dan zijn de rapen gaar.

TEX WILLER IN KLEUR



Na 18 delen Philemon en 7 losse albums is dit het allerlaatste album 
van Fred voor uitgeverij Hum. Het is in deze vorm ook pas na zijn 
dood in 2013 verschenen. 
De raaf en de vos is - zelfs in het bijzondere oeuvre van Fred - 
een merkwaardig album waarin hij een wandeling over het platteland 
gebruikt voor een bizarre dialoog tussen schrijver De Vos en een 
raaf. Bespiegelingen over het leven, fraaie taal, spelletjes met woord 
en betekenis. Met als basis natuurlijk de combinatie van zonderlinge 
humor en een zekere melancholische poëzie die Fred eigen is. 
Een waardige afsluiting. 



HET ALLERLAATSTE ALBUM VAN 
AUTEUR FRED (PHILEMON) BIJ HUM!
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INSPECTEUR BAYARD
OLIVIER SCHWARTZ - JEAN- LOUIS FONTENEAU

Rust? Rust?!! Een verdwenen berg, een gestolen panter, gedoe om 
de steek van Napoleon, om haaien en om een opera. En of dat alles 
nog niet genoeg is wordt ook de fraaie bolide van Bayard nog eens 
gestolen! Nee, een jonge talentvolle inspecteur moet aanpakken! 

Dit album bevat wederom negen mysterieuze misdaadzaakjes 
waarbij de lezer goed moet opletten wat er gebeurt voor
het antwoord op de vraag in het laatste plaatje:
wie pleegde de misdaad en hoe dan wel? 

Tekenaar Olivier Schwartz schopte het met 
zijn dynamische ‘atoomstijl’ (Yves Chaland) 
tot tekenaar van Robbedoes en natuurlijk
van zijn eigen reeks Atom Agency.

zes
eerder  

verschenen
albums

Het is een catastrophe, 
inspecteur... een regel-
rechte catastrophe!

waarbij de lezer goed moet opletten wat er gebeurt voor
het antwoord op de vraag in het laatste plaatje:

 schopte het met 



                1917: IN DE LOOPGRAVEN BIJ IEPER   ONTMOET CHARLEY BOURNE... ADOLF HITLER!                1917: IN DE LOOPGRAVEN BIJ IEPER   ONTMOET CHARLEY BOURNE... ADOLF HITLER!

FEBRUARI 2023



Het is een feit dat Adolf Hitler in WO1 aan het front bij Ieper 
gelegerd was. Voor schrijver Pat Mills was het een interessante 
gedachte dat Charley Bourne hem daar tegen had kunnen komen. 
Laat het maar aan Mills over om dan grondig uit te zoeken hoe
dat in zijn werk had kunnen gaan.   

Charley’s Oorlog is een nauwkeurig 
gedocumenteerde reeks die wordt 
beschouwd als ‘the greatest British 
war comic strip ever created’. 
Scherp geobserveerd en verteld 
door Pat Mills, minutieus in beeld 
gebracht door Joe Colquhoun. 
112 blz. met dossiers. 

ZEVEN 
eerder verschenen albums 
(deel 1 & 2 bij Just Publishers)

                1917: IN DE LOOPGRAVEN BIJ IEPER   ONTMOET CHARLEY BOURNE... ADOLF HITLER!                1917: IN DE LOOPGRAVEN BIJ IEPER   ONTMOET CHARLEY BOURNE... ADOLF HITLER!

de complete reeks wordt tien albums lang

KALM, JONGEN.
GEDULD IS EEN
SCHONE ZAAK. 

JULLIE HOREN NOG
VAN ME. WACHT MAAR.
MIJN TIJD KOMT WEL. 



www.uitgeverijhum.nl  - - www.facebook.com/UitgeverijHum

al
bu

m
s 

en
 t

ite
ls

 o
nd

er
 v

oo
rb

eh
ou

d 
- 

ni
em

an
d 

ka
n 

m
et

 z
ek

er
he

id
 z

eg
ge

n 
w

at
 d

e 
to

ek
om

st
 z

al
 b

re
ng

en
 -

 d
usde Dames 

van de 
Pillar To Post


