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Jeremiah Johnson

ah Johnson,
het waargebeurde verhaal van Jeremi
!
bekend van de film van Sydney Pollack

#1 maa ‘21

Iedereen kent Jeremiah
Johnson als Robert Redford
in de film van Sydney
Pollack. Maar weinig mensen
weten dat het personage
daadwerkelijk bestond. Deze
serie vertelt zijn verhaal...

Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 19
maart
Op een sombere dag in mei 1847
beroofden Crow-indianen de zwangere vrouw
van een zekere Jeremiah Johnson van het
leven en van haar scalp. Diezelfde Jeremiah
doodde en scalpeerde de daaropvolgende
jaren Crows, en at hun lever op. Rauw.

deel 1
hoofdstuk 1
23 april 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-236-2
Auteurs: Duval, Pécau, Jadson
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Jeremiah Johnson hoofdstuk 1
Op een ochtend in 1847, in het hart van de onherbergzame Rocky Mountains in het Wilde Westen,
beroven Crow-indianen een zwangere vrouw van
haar scalp en haar leven. Het is de vrouw van een
trapper genaamd Johnson.
De daaropvolgende jaren neemt die laatste op
gruwelijke wijze wraak door tientallen Crows te
scalperen.

Het gerucht doet de ronde dat hij nadien ook hun
lever rauw opat. Het ware verhaal van een van de
legendes van het Westen, van de Crow killer, van
Liver-Eating Jeremiah Johnson

#1 sept ‘17
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PLANEET ARI-ARIAN/76STE AANVAL

Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 19
maart
De naam van
onze aanvallers
kennen wij niet.

Wij weten noch waar
zij vandaan komen…

Maar vermits zij voor het eerst een
planeet aanvallen aan de rand van
het Colonyversum dat vroeger deel
uitmaakte van het Ottomaanse Ruimterijk
noemen wij hen de Insankatilers*.

deel 7
Noch wat
zij van ons
willen…

Wat wij wel weten
is dat er geen
overlevenden zijn.

Noch hoe zij dat doen om plots
uit het niets op te dagen, waar
en wanneer zij maar willen…

De laatste der engelen
23 april 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-242-3
Auteurs: Morvan, Bonetti
Geen
één.

*samentrekking van het Italiaanse insana (krankzinnig) en het Turkse katiler (moordenaar)
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Androiden 7: DE LAATSTE DER ENGELEN
Een androïde die belast is met het geven van
extreme computerzalving aan de slachtoffers van
buitenaardse aanvallen, zal door middel van kruiscontroles van de herinneringen van de overledene
beseffen dat de officiële verklaringen van deze
aanvallen vals zijn.
De vrouwelijke androïden van het model Last Angel,
die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van

de herinnering aan de soldaten die in de strijd zijn
omgekomen, keren na afloop van hun missie terug
naar hun rek om deze herinnering te legen en
opnieuw op te starten voor het volgende slagveld.
Een van hen lijkt, tegen alle verwachtingen in, het
proces aan te houden, maar het is technisch onmogelijk. Androïden hebben geen gevoelens.

Androiden

vervolg van het tweede seizoen van de
ze
futuristische conceptserie over Andr
oiden!

te verschijnen
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Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 19
maart

deel 3/5

de derde zoon
van ROme
Het bestaan van een derde kind, naast
Romulus en Remus, werpt een ander
licht op de geschiedenis van Rome!

Sulla en Pompeius
23 april 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-238-6
Auteurs: Moënard, Zitko

Italië, Rome. Begin van het jaar 82 voor
Christus. Consulaat van Gnaeus Papirius Carbo en
Gaius Marius de jongere.

Tweede burgeroorlog, tussen de aanhangers van Marius en
Sulla. De ‘marianisten’ zaaien angst in Rome, al zullen ze
de stad al snel moeten ontvluchten.
Ze vaardigen nieuwe proscripties uit.

-3-

De derde zoon van Rome 3: Sulla en Pompeius
De aanhangers van Sulla en Marius staan tegenover
elkaar op het politieke strijdtoneel en in bloedige
burgeroorlogen.
Terwijl de slachtoffers wegdrijven op de Tiber wordt
er feestgevierd op de bacchanalen die Camillus
organiseert nu het nog kan. De oud-ediel van de
Stad, fervent aanhanger van de Derde Zoon van
Rome, ziet eindelijk zijn kans schoon om zich te

wreken op zijn vijanden. Ondertussen naderen de
legioenen van Pompeius, bondgenoot van Sulla, de
poorten van de Stad…

#6

okt ‘18

#7

nov ‘18

#8

nov ‘18

#9

apr ‘19

#10 apr ‘19

#11 okt ‘19

#12 maa ‘21

1554, Whitehall Palace,
Londen. Bijeenkomst
van de Raad, met
koningin Mary Tudor
als voorzitter.

Nieuw deel binnen de
collectie: Zij schreven
geschiedenis.
Elk album vertelt het
verhaal van een belangrijk
persoon in de wereldgeschiedenis, en bevat een
uitgebreid dossier!

Majesteit,
ik heb nieuwe
informatie...

Wat bent u te
weten gekomen,
ambassadeur?

Wie wil hij dan
op de troon?

Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 19
maart

Uw zus, prinses
Elizabeth, Majesteit.

Er zijn geruchten over
een protestantse opstand
om uw regime omver te
werpen, Majesteit. Wyatt
leidt de samenzwering.

Hij wil u laten vermoorden om uw huwelijk met
Filips van Spanje te
verhinderen. Hij verkiest
een bondgenootschap
met Frankrijk.

Is mijn zus op de
hoogte van die
samenzwering?

Mijn secondanten hebben zopas
een brief van Wyatt aan uw zus
kunnen ontcijferen, waarin
hij haar informeert over de
organisatie van zijn leger.

oneshot
In dat geval zie ik
mij genoodzaakt om
prinses Elizabeth te
ontbieden in de Tower
voor ondervraging.

23 april 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-240-9
Auteurs: Delmas, Regnault,
Meloni

Zij schreven geschiedenis 12: Elizabeth I
Elizabeth Tudor, de dochter van koning Hendrik VIII,
kreeg in 1558 de kroon van Engeland in handen,
in een periode van grote politieke en religieuze
onrust. Bij haar dood in 1603 vierde Engeland
het lange en welvarende bewind van Elizabeth
I, dat werd opgeluisterd door het theater van
Shakespeare en de overwinningen op de Spaanse
Armada. Deze charismatische koningin, wiens

gedwongen celibaat haar het alias bezorgde van
de Maagdelijke Koningin, slaagde erin de stabiliteit
van het koninkrijk te herstellen onder het koninklijk
gezag, door de erkenning van de Anglicaanse Kerk
van Engeland.

Elizabeth I

Het nieuwste album in collectie ‘Zij
schreven
geschiedenis gaat over Het leven van
Elizabeth I

#1 maa ‘21

#2

De kathedraal
van de afgrond

apr ‘21

Knap getekende heroic fantasy!
De stad bruiste van het leven. Het getjilp en gekwetter van de
vogels werd overstemd door joelende straatkinderen, kijvende
wasvrouwen en krijsende peuters, vloekende stalknechten,
verwoede wapensmeden en lallende kannenkijkers…

De drukte en het kabaal
ging gepaard met ratelende
en krakende karrenwielen,
klapperende paardenhoeven,
klaterend rioolwater, fanatiek
geklop en gehamer, stampende
soldatenlaarzen en rinkelende
ruitersporen…

De stad was een labyrint van elkaar
kruisende straten en steegjes, waar de
breedste laan aansloot op een vergeten
beluik, waar een kasseiweg overging in
een doodlopend pad. Een doolhof van
parallelle en verweven werelden.

Het was er broeiend heet. Zonder de koele
bries die van het granieten meer uit het
westen kwam, was dit net een hete bakoven,
waar de geur van pis en kruiden, afval en
vleesrokerijen alles overheersten en het
leven quasi ondraaglijk maakten.

Gelimiteerde
hardcovereditie (zonder
recht van retour). De
softcovereditie verschijnt
op 21 mei.

Dit was ooit Anselm, de
hoofdstad van Toscann...
... hier lag mijn
laatste hoop.

Mijn laatste hoop om mijn schulden te
vereffenen met mijn ambachtslieden, maar
tegelijk om gerechtigheid te vinden voor
het verlies van mijn vrouw, Abi, en mijn
zoon, Elia, die beide werden vermoord
door Rondfield.

Dat tovenaarsgebroed
zou boeten in naam
van Camilia, Sandro en
mezelf.

De dag gleed tergend langzaam
voorbij. Ik moest eindeloos lang
wachten in een verstikkend drukke hal,
waar ik zonder het zelf te beseffen in
slaap dommelde.

Het verleden en het
heden raakten vermengd,
alle geluid vervaagde en
mijn zicht werd wazig. Ik
zag mijn vader en mijn
moeder terug...

Ik was de
zoon van een
soldaat.

De meeste soldaten
hoopten dat hun zonen hun
voorbeeld zouden volgen.

Deel 2
Het Moordenaarsgilde
23 april 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-251-5
Auteurs: Istin, Grenier

Voor de eer van de familie
haalden soldaten voldoening
uit de wetenschap dat ook hun
kind bereid was om te sterven
voor het moederland, voor de
koning of voor de keizer.

De Kathedraal van de Afgrond 2: Het moordenaarsgilde
In Anselm, de rumoerige en stinkende hoofdstad
van het noordelijke rijk, huurt de bouwheer Pier de
La Vita de advocaat Don Coskarelli in om de tovenaar Ronfield aan te klagen. Die laatste weigert de
ambachtsman te betalen, terwijl hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw en een van zijn
kinderen. Dan begint een zeer verdraaid spel met
dodelijke gevolgen... Op hetzelfde moment ontmoet

Sinead de druïde Brahnann. Het uur is aangebroken,
want een leger marcheert op hen af om het evangelie van Ariathea in te nemen...
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woud van het kleine volkje
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fantasyreeks met 7 verhalen uit het
mythische bos uit de Arthur-legenden

juni ‘19

#5

okt ‘19

#6 maa ‘20

#7

apr ‘20

De ouden hadden een wolkeloze hemel
voorspeld. Hun reumatiek vertelde hun
over regen en over mooi weer…

Gelimiteerde
hardcovereditie en
softcovereditie verschijnen
gelijktijdig!

Maar die bui hadden ze niet
zien komen, een onweer dat
onverhoeds was genaderd
uit het noorden, gestuwd
door een keiharde wind.

Het gat was
gegraven, de mis
was gelezen toen
het losbarstte
boven onze hoofden.
Sloten water,
alsof we een storm
trotseerden op de
brug van een schip. ²

IJskoud water, als
gesmolten sneeuw, de
lente liep op haar eind. Het
was geen straf van God,
maar het voelde wel zo.

Ik was een slechte man en
slechte vader geweest.

Ik slaagde er niet eens in een traan
te laten als berouw voor mijn zonde.

Deel 7/7
De Beuk van de reiziger
23 april 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-249-2
23 april 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-250-8
Auteurs: Jarry, Gomes, Jacquemoire

Binnenin verdronk
ik in mijn verdriet,
maar er kwam niets
naar buiten…

Ik verdiende niet beter.
Ik had de kleine Lenaïg
laten sterven.

Het gat was volgelopen
met water. Het kistje van
mijn dochter moest
met een steen worden
verzwaard om het omlaag
te houden tot de doodgravers het gat dichtten.

Ik probeerde aan
iets anders te
denken, aan wat de
pastoor tijdens
de mis had gezegd.
Iets over het
paradijs, het lam
en snel verloren
onschuld.

Ik was niet de enige vader
die een kind had verloren
die week en ik was niet
het type dat de banken
in de kerk met zijn billen
boende. Het was een
beperkte dienst geweest.

-3-

Broceliande 7: De Beuk van de reiziger
Yvon heeft net afscheid genomen van zijn dochter…
Op weg naar huis loopt hij woudgeesten tegen het
lijf. Zij vragen hem om bij de volgende nieuwe maan
naar de voet van de Beuk van de reiziger te komen.
Yvon moet hun een haarlok van de overledene
brengen en een rond wit brood. In ruil daarvoor mag
hij, een dag per jaar, zijn dochter terugzien…

Bloedkoninginnen

Cleopatra

#1

vervolg van het vierluik binnen
collectie ‘Bloedkoninginnen’

dec ‘19

Wat wil
je van mij,
Romein?
Mijn verblijf in
Egypte zit erop.

Dringende zaken in
Rome vereisen mijn
aanwezigheid.
Goede reis!
Mogen de
goden je
welgezind
zijn.

Bedankt. Maar
ik moet eerst
m’n belofte
aan uw vader
nakomen.

Je hebt hem verraden,
echtgenoot.

deel 2/4

Zorgen dat zijn
laatste wil wordt
uitgevoerd!

Alles is
zoals hij
het wilde!
Ik regeer.

Teef! Ik heb je
over heel Egypte
gezocht! Wat
doe je hier?!

Leugens!

Ptolemaeus XII
wilde dat we samen
op de troon zaten.

Dat zie je
toch. Ik oreer!

Vervloekt!
Altijd die
grapjes!

23 april 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-244-7
Auteurs: Gloris, Mouclier

En jij, altijd
dat gejank!

Vuile verraadster!

-5-

Bloedkoninginnen: Cleopatra 2
Cleopatra, bastaarddochter van Ptolemaeus Auletes,
farao van Egypte, wordt geboren in Alexandrië. Op
haar 17e is ze koningin, als meisje komt ze aan het
hoofd te staan van een wereld geleid door mannen.
Maar die wereld stort in elkaar en de mannen zijn
zwak. Egypte is in verval en geeft zich over aan de
Pax Romana. Cleopatra leert haar volk te leiden met
haar wapens: seks en bloed.

Maar ze regeert niet alleen.
Ze moet leren leven met Caesar en de intriges van
Rome, zo onverschillig voor de schittering van deze
oosterse godin. Cleopatra wordt steeds groter en in
haar spoor volgt de geschiedenis van een wereld
waar ze niet bang voor is.
Maar hoe ver durft ze te gaan?

#2

apr ‘21

#1

apr ‘21

#2

apr ‘21

#3

mei ‘21

#4 sept ‘21

Van de klassieke oudheid
tot vandaag via de middeleeuwen en de moderne
tijd waren pausen, hetzij
door hun religieuze status,
hetzij door hun politieke
macht, altijd hoofdrolspelers in de geschiedenis. Als
bisschoppen van Rome en
het hoofd van de RoomsKatholieke Kerk waren ze
voor sommigen invloedrijke mannen, diplomaten,
onderhandelaars, krijgsheren, geestelijke leiders,
maar ook gewoon mensen
die hun lot onder ogen
zagen.

... heer...

waarom
hebt u mij
verlaten?
We moeten hem
misschien optillen.

door
ons tweeën?
ben je gek?...
we wachten op
versterkingen...

en als we
hem nu eens
afmaken?
dan breken
we onze rug
niet.

zal wel...
als de centurion
verneemt dat we
zijn lijden hebben
ingekort, breekt
hij onze schedel.

je hebt gelijk...
het duurt beslist
niet lang meer.
met die
christenen weet
je nooit... naar
verluidt is hij
een tovenaar.

Deel 1
Petrus
23 april 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-245-4
Auteurs: Perna, Jailloux
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een paus in de geschiedenis 1: Petrus
Rome, 64 na Jezus Christus. Terwijl een brand de
stad verwoest, speelt keizer Nero harp in zijn hoger
gelegen paleis. Ook al werd deze legende nooit
historisch bewezen, weten we integendeel met
zekerheid dat Nero dit drama aanwendde om een
meedogenloze jacht op christenen te ontketenen.
Onder de slachtoffers zat de beroemdste apostel

van Christus. Jezus gaf hem de naam Petrus, de rots
op wie Jezus zijn Kerk zou bouwen.

een paus in de geschiedenis

Petrus

Een nieuwe collectie om de Westerse
geschiedenis te herontdekken.

e

Gelimiteerde
hardcovereditie (zonder
recht van retour). De
softcovereditie verschijnt
op 21 mei.
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Leo de Grote

sterse
Een nieuwe grote collectie om de We
geschiedenis te herontdekken.

Gelimiteerde
hardcovereditie (zonder
recht van retour). De
softcovereditie verschijnt
op 21 mei.
#1

Van de klassieke oudheid
tot vandaag via de middeleeuwen en de moderne
tijd waren pausen, hetzij
door hun religieuze status,
hetzij door hun politieke
macht, altijd hoofdrolspelers in de geschiedenis. Als
bisschoppen van Rome en
het hoofd van de RoomsKatholieke Kerk waren ze
voor sommigen invloedrijke mannen, diplomaten,
onderhandelaars, krijgsheren, geestelijke leiders,
maar ook gewoon mensen
die hun lot onder ogen
zagen.

apr ‘21

#2

apr ‘21

#3

mei ‘21

#4 sept ‘21

papaaa!!!

haa!

papa, waar
ben jeeee?

Deel 2
Leo de Grote
23 april 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-247-8
Auteurs: Richemond, Carloni

-3-

een paus in de geschiedenis 2: Leo de grote
Rome, 452 na Jezus Christus. Het Romeinse Rijk
wankelt. Aan het hoofd van zijn horde Hunnen plundert Attila Europa en hij bedreigt de Eeuwige Stad.
Het Romeinse volk is in de steek gelaten door keizer
Valentinianus III die zich heeft verschanst in zijn
paleis in Ravenna. Paus Leo I besluit de “Gesel Gods”
tegemoet te rijden om hem te overhalen niet aan
te vallen. Met vastberadenheid en overtuiging doet

Leo het gezag van de Kerk gelden en legt Rome
vast als onbetwistbare Stoel van het christendom.
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Zondag 29 augustus 1937, net
buiten de havengeul van Brest...

Donders,
het lijkt wel
erwtensoep! Je ziet
nog meer onder de
rokken van een
ouwe weduwe!

Volgens mij varen
we ter hoogte van
Bertheaume.

De kapitein, de kapitein...
De slavendrijver, bedoel
je? Wat een idee om uit te
varen in dit weer! Op een
zondagavond dan nog wel!

Geef de kapitein
het sein om halt
te houden.

Dit is het enige
moment waarop
geen enkel bootje
tussen de rotsen
drijft. Die liggen
allemaal te slapen!

oneshot
23 april 2021
Hardcover, 80 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-6394-243-0
Auteurs: Galic, Kris, Cuvillier

Gelukkig zijn
er amper golven.
Geloof me, het wordt
een rustig nachtje. Ons
enige sleepwerk wordt
het buitengooien van
de dronken matrozen
uit de kantine!
-3

Donkere wolken boven Brest
Zondag 29 augustus 1937.
Een Spaanse republikeinse onderzeeër komt in
troebel water aan de oppervlakte, middenin de
nevels van de haven van Brest, waar niemand hem
verwachtte. De Spaanse burgeroorlog zorgt onverwacht, maar in alle discretie, voor opschudding in
het departement Finistère.

Onder leiding van de eigenwijze Troncoso, bereidt
een commando van franquisten zich voor om
de onderzeeër in te nemen. Deze doorwinterde
dubbelagenten weten dat ze kunnen rekenen op
de steun van de lokale fascisten, zoals de mooie en
meedogenloze Mingua, die al haar charmes in de
strijd gooit.

Donkere wolken
boven Brest
September 1937 - Heisa in Bretagne doo
r
de Spaanse burgeroorlog
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Midden jaren 40 creëert
Boris Vian de figuur van
Vernon Sullivan. In een tijd
waarin detectiveromans
uit Amerika een laaiend
succes zijn in Frankrijk
kan Vian zich, dankzij dit
Amerikaanse alter-ego,
wagen aan de AfroAmerikaanse roman. Hijzelf
beweert er alleen maar
de vertaler van te zijn. Zo
kan hij een heel nieuw
aspect van zijn literatuur
verkennen – en vast ook
een paar stiekeme fantasieën uitwerken…
In vier jaar tijd schrijft Vian
onder het pseudoniem
‘Vernon Sullivan’ vier
compromisloze, sensuele
(ja zelfs seksuele) romans
vol zwarte humor, die
meteen een schandaal
veroorzaken.

#1

apr ‘21

#2

mei ‘21

#3

deel 1/4
Ik zal spuwen op jullie graf
23 april 2021
Hardcover, 96 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-6394-253-9
Auteurs: JDMorvan, Ortiz, Yen,
Macutay
Niemand kende mij in
Buckton.

Daarom had Clem die stad gekozen…

5

Boris Vian
ophefmakende boekenreeks
geschreven door Vian onder het
pseudoniem ‘Vernon Sullivan’

Boris Vian 1: Ik zal spuwen op jullie graf
De 26-jarige Lee Anderson, zoon van een Métisvrouw, verlaat zijn geboortedorp nadat zijn zwarte
broer gelyncht wordt omdat hij verliefd is op een
blanke vrouw. Hij komt terecht in Buckton, een
klein stadje in het zuiden van de Verenigde Staten
waar hij manager van een boekhandel wordt. Lee is
lang, goedgebouwd, drinkt graag en is een volleerd
bluesmuzikant. Hij verleidt met gemak de meeste

tienermeisjes uit de buurt. Hij leidt een leven van
losbandigheid, zonder zijn echte doel uit het oog te
verliezen: de dood van zijn broer wreken.

#4

planning

23 april 2021

Jeremiah Johnson 1
softcover

Androïden 7
softcover

De derde zoon van Rome 3
softcover

Elizabeth 1
softcover

De kathedraal vd afgrond 2
hardcover

Broceliande 7
hardcover

Broceliande 7
softcover

Bloedkoninginnen: Cleopatra 2
hardcover

Pausen: Petrus
hardcover

Pausen: Leo de Grote
hardcover

Donkere wolken boven Brest
hardcover

Boris Vian 1
hardcover

#1

apr ‘21

#2

apr ‘21

#3

mei ‘21

#4 sept ‘21

Van de klassieke oudheid
tot vandaag via de middeleeuwen en de moderne
tijd waren pausen, hetzij
door hun religieuze status,
hetzij door hun politieke
macht, altijd hoofdrolspelers in de geschiedenis. Als
bisschoppen van Rome en
het hoofd van de RoomsKatholieke Kerk waren ze
voor sommigen invloedrijke mannen, diplomaten,
onderhandelaars, krijgsheren, geestelijke leiders,
maar ook gewoon mensen
die hun lot onder ogen
zagen.

... heer...

waarom
hebt u mij
verlaten?
We moeten hem
misschien optillen.

door
ons tweeën?
ben je gek?...
we wachten op
versterkingen...

en als we
hem nu eens
afmaken?
dan breken
we onze rug
niet.

zal wel...
als de centurion
verneemt dat we
zijn lijden hebben
ingekort, breekt
hij onze schedel.

je hebt gelijk...
het duurt beslist
niet lang meer.
met die
christenen weet
je nooit... naar
verluidt is hij
een tovenaar.

Deel 1
Petrus
21 mei 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-246-1
Auteurs: Perna, Jailloux

-5-

een paus in de geschiedenis 1: Petrus
Rome, 64 na Jezus Christus. Terwijl een brand de
stad verwoest, speelt keizer Nero harp in zijn hoger
gelegen paleis. Ook al werd deze legende nooit
historisch bewezen, weten we integendeel met
zekerheid dat Nero dit drama aanwendde om een
meedogenloze jacht op christenen te ontketenen.
Onder de slachtoffers zat de beroemdste apostel

van Christus. Jezus gaf hem de naam Petrus, de rots
op wie Jezus zijn Kerk zou bouwen.

een paus in de geschiedenis

Petrus

Een nieuwe collectie om de Westerse
geschiedenis te herontdekken.

e

Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 23
april.
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Leo de Grote

sterse
Een nieuwe grote collectie om de We
geschiedenis te herontdekken.

Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 23
april.

#1

Van de klassieke oudheid
tot vandaag via de middeleeuwen en de moderne
tijd waren pausen, hetzij
door hun religieuze status,
hetzij door hun politieke
macht, altijd hoofdrolspelers in de geschiedenis. Als
bisschoppen van Rome en
het hoofd van de RoomsKatholieke Kerk waren ze
voor sommigen invloedrijke mannen, diplomaten,
onderhandelaars, krijgsheren, geestelijke leiders,
maar ook gewoon mensen
die hun lot onder ogen
zagen.

apr ‘21

#2

apr ‘21

#3

mei ‘21

#4 sept ‘21

papaaa!!!

haa!

papa, waar
ben jeeee?

Deel 2
Leo de Grote
21 mei 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-248-5
Auteurs: Richemond, Carloni

-3-

een paus in de geschiedenis 2: Leo de grote
Rome, 452 na Jezus Christus. Het Romeinse Rijk
wankelt. Aan het hoofd van zijn horde Hunnen plundert Attila Europa en hij bedreigt de Eeuwige Stad.
Het Romeinse volk is in de steek gelaten door keizer
Valentinianus III die zich heeft verschanst in zijn
paleis in Ravenna. Paus Leo I besluit de “Gesel Gods”
tegemoet te rijden om hem te overhalen niet aan
te vallen. Met vastberadenheid en overtuiging doet

Leo het gezag van de Kerk gelden en legt Rome
vast als onbetwistbare Stoel van het christendom.

#1 maa ‘21

#2

De kathedraal
van de afgrond

apr ‘21

Knap getekende heroic fantasy!
De stad bruiste van het leven. Het getjilp en gekwetter van de
vogels werd overstemd door joelende straatkinderen, kijvende
wasvrouwen en krijsende peuters, vloekende stalknechten,
verwoede wapensmeden en lallende kannenkijkers…

De drukte en het kabaal
ging gepaard met ratelende
en krakende karrenwielen,
klapperende paardenhoeven,
klaterend rioolwater, fanatiek
geklop en gehamer, stampende
soldatenlaarzen en rinkelende
ruitersporen…

De stad was een labyrint van elkaar
kruisende straten en steegjes, waar de
breedste laan aansloot op een vergeten
beluik, waar een kasseiweg overging in
een doodlopend pad. Een doolhof van
parallelle en verweven werelden.

Het was er broeiend heet. Zonder de koele
bries die van het granieten meer uit het
westen kwam, was dit net een hete bakoven,
waar de geur van pis en kruiden, afval en
vleesrokerijen alles overheersten en het
leven quasi ondraaglijk maakten.

Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 23
april.

Dit was ooit Anselm, de
hoofdstad van Toscann...
... hier lag mijn
laatste hoop.

Mijn laatste hoop om mijn schulden te
vereffenen met mijn ambachtslieden, maar
tegelijk om gerechtigheid te vinden voor
het verlies van mijn vrouw, Abi, en mijn
zoon, Elia, die beide werden vermoord
door Rondfield.

Dat tovenaarsgebroed
zou boeten in naam
van Camilia, Sandro en
mezelf.

De dag gleed tergend langzaam
voorbij. Ik moest eindeloos lang
wachten in een verstikkend drukke hal,
waar ik zonder het zelf te beseffen in
slaap dommelde.

Het verleden en het
heden raakten vermengd,
alle geluid vervaagde en
mijn zicht werd wazig. Ik
zag mijn vader en mijn
moeder terug...

Ik was de
zoon van een
soldaat.

De meeste soldaten
hoopten dat hun zonen hun
voorbeeld zouden volgen.

Deel 2
Het Moordenaarsgilde
21 mei 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-252-2
Auteurs: Istin, Grenier

Voor de eer van de familie
haalden soldaten voldoening
uit de wetenschap dat ook hun
kind bereid was om te sterven
voor het moederland, voor de
koning of voor de keizer.

De Kathedraal van de Afgrond 2: Het moordenaarsgilde
In Anselm, de rumoerige en stinkende hoofdstad
van het noordelijke rijk, huurt de bouwheer Pier de
La Vita de advocaat Don Coskarelli in om de tovenaar Ronfield aan te klagen. Die laatste weigert de
ambachtsman te betalen, terwijl hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw en een van zijn
kinderen. Dan begint een zeer verdraaid spel met
dodelijke gevolgen... Op hetzelfde moment ontmoet

Sinead de druïde Brahnann. Het uur is aangebroken,
want een leger marcheert op hen af om het evangelie van Ariathea in te nemen...

eerder verschenen

Wunderwaffen

ie
Vervolg van de populaire vliegtuigser
van het duo Maza-Nolane!

#6

nov ‘16

#7

juni ‘17

#8

dec ‘17

#9

mei ‘19

#10 nov ‘19

#11 aug ‘20

#12 mei ‘21

Westfalen,
15 maart 1947 ...

Gelimiteerde
hardcovereditie (zonder
recht van retour). De
softcovereditie verschijnt
op 18 juni.
Vervolg van de populaire
vliegtuigserie van het duo
Maza-Nolane!

Ja, het is de majoor van
de Feuerschutzpolizei1*.

Hoogspanningsinstallatie nr. 2, autonome
elektriciteitsvoorziening van Wewelsburg.

Herr Obersturmbannführer,
wat moet die gigantische vuurbal aan de
hemel voorstellen?

En wat moeten
we ermee?

Chef …

Enkele kilometers verderop, het lokale SS-veiligheidscommando.

1ste druk, augustus 2020
© 2017 Editions Soleil - D. Nolane, Maza
© 2020 Nederlandstalige editie: Uitgeverij Daedalus, Genk
Alle rechten voorbehouden.
Oorspronkelijke titel: Wunderwaffen - L’Ombre de Wewelsburg
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza
Inkleuring: Desimir Milji´c – Desko
Vertaling: Frank Vanzeer
Lettering: Daedalus
ISBN softcover: 978-94-639-4158-7 - D/2020/11960/084
ISBN hardcover: 978-94-639-4157-0 - D/2020/11960/083

Deel 12

Het project is echt
top secret, majoor!

Daarom heeft de
Reichsführer Wewelsburg
laten ontruimen …

De Tijdsbegoocheling
21 mei 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-254-6
Auteurs: Nolane, Maza

Mja, dat zei
je al …

Uitgeverij Daedalus

Ik wist wel dat die vreemde
snuiter ons een of andere
rotstreek ging leveren …

www.uitgeverijdaedalus.be
* De brandweer van het IIIe Reich.

-3-

Wunderwaffen 12: De Tijdsbegoocheling
Terwijl de Amerikabomber met Murnau aan de
stuurknuppel en de Bezoeker aan boord een gevaarlijke vlucht naar Duitsland aanvat, beslist Himmler
de komst van de Amerikaanse superstraaljager
te beantwoorden met een ongeziene machtsontplooiing. Drie prototypes van Wunderwaffen worden
tijdens operatie Wunderwaffennacht gelijktijdig
ingezet in Australië, voor de kust van New York

en op het oostfront. Maar de Super-U-Boot, de
raketbom met piloot aan boord en de gigantische
tank moeten eerst een andere vijand het hoofd
bieden: de interne intriges van het Reich …

te verschijnen

#1

feb ‘20

#2

aug ‘20

#3

mei ‘21

#4

de 5 Rijken
een antropomorfe fantasyreeks
in de lijn van game of thrones

Gelimiteerde
hardcovereditie (zonder
recht van retour). De
softcovereditie verschijnt
op 18 juni.
Nieuwe antropomorfe
fantasyreeks

Deel 3
De liefde van een dwaas
21 mei 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-256-0
Auteurs: Lewelyn, Lereculey

De 5 rijken 3: De liefde van een dwaas
Angleon is in shock: koning Cyrus en zijn dochter
Mileria zijn dood.
Astrelia is de enige die kan achterhalen wat er is
gebeurd. Ze zal niet rusten voor ze weet wie haar
oudere zus heeft verraden. Maar ze heeft geen
macht meer, want het zijn nu haar neven die de plak
zwaaien in Angleon: Hirus, de oudste, de troonopvolger van de koning, Moron, zijn broer, die op zoek

is naar bevestiging, en de discrete Mederion. Drie
broers die minder eensgezind zijn dan op het eerste
gezicht lijkt…

#1

mei ‘20

#2

aug ‘20

#3

nov ‘20

#4

mei ‘21

Gelimiteerde
hardcovereditie (zonder
recht van retour). De
softcovereditie verschijnt
op 18 juni.
Nieuwste serie in de
Wereld van Arran!

deel 4
Arundill
21 mei 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-258-4
Auteurs: Jarry, Vukic

Magiers 4: Arundill
Arundill is zes jaar wanneer ze door een alchemagiër wordt gekocht om zijn leerlinge en adoptiefdochter te worden… Vandaag is ze lid van de orde
van de Schaduwen en heeft ze gezworen de man
op te sporen die ze als vader beschouwde en die
haar de grote Kunst heeft geleerd. Haar wraaklust
is zo vurig dat ze niet aarzelt om de regels aan haar

laars te lappen en zelf een prooi te worden voor
haar orde.

Magiers

Nieuwste serie in de Wereld van Arran
!

#3

mei ‘19

#4

nov ‘19

#5

feb ‘20

#6

juni ‘20

#7 sept ‘20

#8

dec ‘20

#9

mei ‘21

Gelimiteerde
hardcovereditie (zonder
recht van retour). De
softcovereditie verschijnt
op 18 juni.

deel 9
Stilte
21 mei 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-260-7
Auteurs: Peru, Créty

Orks & Goblins 9: Stilte
Stilte was eens een legendarische ork, een van de
grootste krijgers van het Land van Arran, een van
degenen die de dood aan het eind van de gevechten
weigerde mee te nemen.
Vandaag heeft zijn gezicht meer rimpels dan littekens, de oude ork is niet langer een moordenaar,
hij is zelfs niet meer bij zijn volle verstand, maar hij

heeft net de wapens weer opgenomen. Een oude,
onvoltooide strijd is weer bij hem opgekomen, en
deze keer is Stilte van plan hem tot het einde toe te
volbrengen. Als zijn oude karkas toch moet sterven,
kan hij dat net zo goed doen met bloed in zijn mond
en zijn knieën in de modder in plaats van liggend
op een bed.

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-ree
ks
in de wereld van Arran!
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Midden jaren 40 creëert
Boris Vian de figuur van
Vernon Sullivan. In een tijd
waarin detectiveromans
uit Amerika een laaiend
succes zijn in Frankrijk
kan Vian zich, dankzij dit
Amerikaanse alter-ego,
wagen aan de AfroAmerikaanse roman. Hijzelf
beweert er alleen maar
de vertaler van te zijn. Zo
kan hij een heel nieuw
aspect van zijn literatuur
verkennen – en vast ook
een paar stiekeme fantasieën uitwerken…
In vier jaar tijd schrijft Vian
onder het pseudoniem
‘Vernon Sullivan’ vier
compromisloze, sensuele
(ja zelfs seksuele) romans
vol zwarte humor, die
meteen een schandaal
veroorzaken.

#1

apr ‘21

#2

mei ‘21

#3

deel 2/4
De dood steekt in hetzelfde vel
21 mei 2021
Hardcover, 96 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-6394-262-1
Auteurs: JDMorvan,
Erramouspe, Vargas

Boris Vian
ophefmakende boekenreeks
geschreven door Vian onder het
pseudoniem ‘Vernon Sullivan’

Boris Vian 2: De Dood Steekt In Hetzelfde Vel
Dan is een halfbloed. Met andere woorden, een
zwarte man met een blanke huid. Hij is uitsmijter
in een nachtclub in New York City, leeft alleen voor
Sheila, zijn vrouw, en het kind dat hij met haar kreeg.
Een kind dat de maatschappij zal aanvaarden omdat
zijn huid blank is, in tegenstelling tot Dan, voor wie
het geheim van zijn afkomst zweeft als een zwaard
van Damocles. Wanneer hij plotseling verliefd wordt

op een zwarte prostituee en de inval van zijn broer
Richard alles dreigt te onthullen, komt Dan’s leven
op zijn kop te staan. Hij die, niet zonder wroeging,
zo graag een blanke heeft willen zijn, is hij diep van
binnen een zwarte?

#4

reeds verschenen

#1

mei ‘18

Vervolg van
deze Beciaanse
Sience-Fiction-serie!

#2

aug ‘19

Het lijkt wel alsof ze
op zoek zijn naar iets...

#3

nov ‘19

#4

aug ‘20

#5

Het moeten een
soort drones zijn!

Ze cirkelen rond een
specifieke locatie...

Geen luxe, maar
ik haal het wel...

Tijd om de
omgeving te
verkennen!

... waardoor de flanken van
Olympus Mons miljoenen
jaren geleden zijn verzakt!

Deel 5
In de schaduw van de zon
21 mei 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-263-8
Auteurs: Bec, Raffaële

Olympus mons

ion-serie!
Vervolg van deze Beciaanse Sience-Fict

Olympus Mons 5: In de schaduw van de zon
Het aftellen is onvermijdelijk...De Russische en
Amerikaanse legers zijn niet in staat de escalatie van geweld te stoppen en de mensheid kan
nu alleen nog rekenen op de kosmonaut Elena
Shevchenko en de mysterieuze androïde die ze op
Mars heeft ontmoet...
In de Barentszee bestrijden het Russische en
Amerikaanse leger elkaar met raketten om het

gebied en Anomalie 1 onder controle te krijgen.
Op Mars heeft Elena Shevchenko een onverwachte
ontmoeting gehad tijdens het verkennen van het
ruimtewrak: zij is nu in gesprek met een androïde
van buitenaardse oorsprong, die haar enkele
verrassende (en verontrustende) onthullingen
heeft gedaan! Het aftellen zal niet zo makkelijk te
stoppen zijn...

mei ‘21

vorige delen

Prometheus

18de deel van deze populaire SF-reeks
!

#12 mei ‘18

#13 aug ‘18

#14 nov ‘18

#15 juni ‘19

#16 nov ‘19

#17 aug ‘20

#18 mei ‘21

Het werd door Heraclitus geciteerd:
“Men kan niet tweemaal in dezelfde
rivier stappen, want steeds weer zal
er ander water stromen… We stappen
in dezelfde stroom en ook weer niet.
We staan erin en ook weer niet.“

We voeren steeds
hetzelfde discours,
zonder dat we de
samenzwering opmerken...

18de deel van deze populaire SF-reeks!

Het is een fundamentele fout
om dezelfde eigenschappen aan
de tijd toe te schrijven, die
rivieren of de zee hebben!

Torquay, 1838.

deel 18
De theorie van de zandkorrel
21 mei 2020
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-264-5
Auteurs: Bec, Raffaële

Hij koos
het ruime
sop...

- 46 -

Prometheus 18: De theorie van de zandkorrel
Overlevenden organiseren zich, clans vormen zich...
Ze willen allemaal overleven, maar tegen welke
prijs? Terwijl Teki Turan probeert terug te keren
naar zijn eigen tijd, wordt Tim Scott naar de 19e
eeuw gestuurd om hem te ontmoeten en hem in
te enten met het buitenaardse “geneesmiddel” dat
hem in staat zal stellen contact met buitenaardse
entiteiten te overleven. Maar men speelt niet

straffeloos met tijdreizen... zoals Lacan, Dimbort,
Cartwright en Turan bij de belegering van Syracuse
ook ondervonden hebben!

#7

nov ‘18

#8

nov ‘18

#9

apr ‘19

#10 apr ‘19

#11 okt ‘19

#12 maa ‘21

#13 mei ‘21

Nieuw deel binnen de
collectie: Zij schreven
geschiedenis.
Elk album vertelt het
verhaal van een belangrijk
persoon in de wereldgeschiedenis, en bevat een
uitgebreid dossier!
Gelimiteerde
hardcovereditie (zonder
recht van retour). De
softcovereditie verschijnt
op 18 juni.

oneshot
21 mei 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-265-2
Auteurs: Le Gris, Noé, GaudeFerragu

Zij schreven geschiedenis 13: Jeanne d’arc
Rouen, november 1449. Karel VII komt zegevierend
de op de Engelsen veroverde stad binnen. Op
de Place du Vieux Marché denkt de koning aan
Jeanne d’Arc die hier 18 jaar eerder werd verbrand.
Hij denkt aan degene die aan de oorsprong stond
van de herovering, degene die de loop van de
Honderdjarige Oorlog wist te keren door Orléans te
bevrijden, degene die hem naar Reims leidde om tot

koning gekroond te worden, degene die hij aan de
Engelsen overliet zonder iets te doen om haar te
bevrijden... Nu, voor de koning, is het tijd om zijn
nagedachtenis te eren. Achttien jaar na Jeanne’s
dood, is er een nieuw proces begonnen.

Jeanne d’arc

Het nieuwste album in collectie ‘Zij
schreven
geschiedenis gaat over Het leven van
Jeanne d’arc

te verschijnen
Gelimiteerde
hardcovereditie (zonder
recht van retour). De
softcovereditie verschijnt
op 18 juni.
#1

apr ‘21

#2

apr ‘21

#3

mei ‘21

#4 sept ‘21

Van de klassieke oudheid
tot vandaag via de middeleeuwen en de moderne
tijd waren pausen, hetzij
door hun religieuze status,
hetzij door hun politieke
macht, altijd hoofdrolspelers in de geschiedenis. Als
bisschoppen van Rome en
het hoofd van de RoomsKatholieke Kerk waren ze
voor sommigen invloedrijke mannen, diplomaten,
onderhandelaars, krijgsheren, geestelijke leiders,
maar ook gewoon mensen
die hun lot onder ogen
zagen.

Deel 3
Johannes Paulus II
21 mei 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-267-6
Auteurs: Dobbs, Fiorentino

een paus in de geschiedenis 3: Johannes Paulus II
Rome, 13 mei 1981... Te midden van de menigte
op het Sint-Pietersplein werd Johannes Paulus II
het slachtoffer van een aanslag die de hele wereld
schokte. Tussen leven en dood herinnert de paus,
overgebracht naar het Gemelli-ziekenhuis, zich de
hoogtepunten van zijn leven en pontificaat...
Als eerste paus uit een Oostblokland dat hij
ontwricht zal zien, zal Karol Wojtyla getuige en
acteur zijn van de gebeurtenissen die een groot

deel van de 20e eeuw hebben gemarkeerd: hij
zal de nazi-bezetting hebben meegemaakt, de
onthullingen over de gruwelen van de kampen en
vooral Auschwitz... Bisschop van Krakau onder het
communisme, zal hij partij kiezen voor de onderdrukte arbeiders. Gekozen tot Paus, steunde hij
dissidenten zoals Andrei Sacharov, of Lech Walesa
en zijn vakbond Solidarnosc...

een paus in de geschiedenis

Johannes Paulus II
Een nieuwe collectie om de Westerse
geschiedenis te herontdekken.

planning

21 mei 2021

Pausen: Petrus
softcover

Pausen: Leo de Grote
softcover

De kathedraal vd afgond 2
hardcover

Wunderwaffen 12
hardcover

De 5 rijken
hardcover

Magiërs 4
hardcover

Orks & Goblins 9
hardcover

Boris Vian 2
hardcover

Olympus Mons 5
softcover

Prometheus 18
softcover

Jeanne d’Arc
hardcover

Pausen: Johannes Paulus 2
hardcover

eerder verschenen

Wunderwaffen

ie
Vervolg van de populaire vliegtuigser
van het duo Maza-Nolane!

#6

nov ‘16

#7

juni ‘17

#8

dec ‘17

#9

mei ‘19

#10 nov ‘19

#11 aug ‘20

Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 21 mei
Vervolg van de populaire
vliegtuigserie van het duo
Maza-Nolane!

Deel 12
De Tijdsbegoocheling
18 juni 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-255-3
Auteurs: Nolane, Maza

Wunderwaffen 12: De Tijdsbegoocheling
Terwijl de Amerikabomber met Murnau aan de
stuurknuppel en de Bezoeker aan boord een gevaarlijke vlucht naar Duitsland aanvat, beslist Himmler
de komst van de Amerikaanse superstraaljager
te beantwoorden met een ongeziene machtsontplooiing. Drie prototypes van Wunderwaffen worden
tijdens operatie Wunderwaffennacht gelijktijdig
ingezet in Australië, voor de kust van New York

en op het oostfront. Maar de Super-U-Boot, de
raketbom met piloot aan boord en de gigantische
tank moeten eerst een andere vijand het hoofd
bieden: de interne intriges van het Reich …

#12 mei ‘21

te verschijnen

#1

feb ‘20

#2

aug ‘20

#3

mei ‘21

#4

de 5 Rijken
Nieuwe antropomorfe fantasyreeks

Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 21 mei
Nieuwe antropomorfe
fantasyreeks

Deel 3
De liefde van een dwaas
18 juni 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-257-7
Auteurs: Lewelyn, Lereculey

De 5 rijken 3: De liefde van een dwaas
Angleon is in shock: koning Cyrus en zijn dochter
Mileria zijn dood.
Astrelia is de enige die kan achterhalen wat er is
gebeurd. Ze zal niet rusten voor ze weet wie haar
oudere zus heeft verraden. Maar ze heeft geen
macht meer, want het zijn nu haar neven die de plak
zwaaien in Angleon: Hirus, de oudste, de troonopvolger van de koning, Moron, zijn broer, die op zoek

is naar bevestiging, en de discrete Mederion. Drie
broers die minder eensgezind zijn dan op het eerste
gezicht lijkt…

#1

mei ‘20

#2

aug ‘20

#3

nov ‘20

#4

mei ‘21

Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 21 mei
Nieuwste serie in de
Wereld van Arran!

deel 4
Arundill
18 juni 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-258-4
Auteurs: Jarry, Vukic

Magiers 4: Arundill
Arundill is zes jaar wanneer ze door een alchemagiër wordt gekocht om zijn leerlinge en adoptiefdochter te worden… Vandaag is ze lid van de orde
van de Schaduwen en heeft ze gezworen de man
op te sporen die ze als vader beschouwde en die
haar de grote Kunst heeft geleerd. Haar wraaklust
is zo vurig dat ze niet aarzelt om de regels aan haar

laars te lappen en zelf een prooi te worden voor
haar orde.

Magiers

Nieuwste serie in de Wereld van Arran
!

#3

mei ‘19

#4

nov ‘19

#5

feb ‘20

#6

juni ‘20

#7 sept ‘20

#8

dec ‘20

#9

mei ‘21

Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 21 mei

deel 9
Stilte
18 juni 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-261-4
Auteurs: Peru, Créty

Orks & Goblins 9: Stilte
Stilte was eens een legendarische ork, een van de
grootste krijgers van het Land van Arran, een van
degenen die de dood aan het eind van de gevechten
weigerde mee te nemen.
Vandaag heeft zijn gezicht meer rimpels dan littekens, de oude ork is niet langer een moordenaar,
hij is zelfs niet meer bij zijn volle verstand, maar hij

heeft net de wapens weer opgenomen. Een oude,
onvoltooide strijd is weer bij hem opgekomen, en
deze keer is Stilte van plan hem tot het einde toe te
volbrengen. Als zijn oude karkas toch moet sterven,
kan hij dat net zo goed doen met bloed in zijn mond
en zijn knieën in de modder in plaats van liggend
op een bed.

orks&Goblins
Vervolg van de populaire fantasy-ree
ks
in de wereld van Arran!

#7

nov ‘18

#8

nov ‘18

#9

apr ‘19

#10 apr ‘19

#11 okt ‘19

#12 maa ‘21

#13 mei ‘21

Nieuw deel binnen de
collectie: Zij schreven
geschiedenis.
Elk album vertelt het
verhaal van een belangrijk
persoon in de wereldgeschiedenis, en bevat een
uitgebreid dossier!
Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 21 mei

oneshot
18 juni 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-266-9
Auteurs: Le Gris, Noé, GaudeFerragu

Zij schreven geschiedenis 13: Jeanne d’arc
Rouen, november 1449. Karel VII komt zegevierend
de op de Engelsen veroverde stad binnen. Op
de Place du Vieux Marché denkt de koning aan
Jeanne d’Arc die hier 18 jaar eerder werd verbrand.
Hij denkt aan degene die aan de oorsprong stond
van de herovering, degene die de loop van de
Honderdjarige Oorlog wist te keren door Orléans te
bevrijden, degene die hem naar Reims leidde om tot

koning gekroond te worden, degene die hij aan de
Engelsen overliet zonder iets te doen om haar te
bevrijden... Nu, voor de koning, is het tijd om zijn
nagedachtenis te eren. Achttien jaar na Jeanne’s
dood, is er een nieuw proces begonnen.

Jeanne d’arc

Het nieuwste album in collectie ‘Zij
schreven
geschiedenis gaat over Het leven van
Jeanne d’arc

te verschijnen
Softcovereditie. De
gelimiteerde hardcovereditie verschijnt op 21 mei

#1

apr ‘21

#2

apr ‘21

#3

mei ‘21

#4 sept ‘21

Van de klassieke oudheid
tot vandaag via de middeleeuwen en de moderne
tijd waren pausen, hetzij
door hun religieuze status,
hetzij door hun politieke
macht, altijd hoofdrolspelers in de geschiedenis. Als
bisschoppen van Rome en
het hoofd van de RoomsKatholieke Kerk waren ze
voor sommigen invloedrijke mannen, diplomaten,
onderhandelaars, krijgsheren, geestelijke leiders,
maar ook gewoon mensen
die hun lot onder ogen
zagen.

Deel 3
Johannes Paulus II
18 juni 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-268-3
Auteurs: Dobbs, Fiorentino

een paus in de geschiedenis 3: Johannes Paulus II
Rome, 13 mei 1981... Te midden van de menigte
op het Sint-Pietersplein werd Johannes Paulus II
het slachtoffer van een aanslag die de hele wereld
schokte. Tussen leven en dood herinnert de paus,
overgebracht naar het Gemelli-ziekenhuis, zich de
hoogtepunten van zijn leven en pontificaat...
Als eerste paus uit een Oostblokland dat hij
ontwricht zal zien, zal Karol Wojtyla getuige en
acteur zijn van de gebeurtenissen die een groot

deel van de 20e eeuw hebben gemarkeerd: hij
zal de nazi-bezetting hebben meegemaakt, de
onthullingen over de gruwelen van de kampen en
vooral Auschwitz... Bisschop van Krakau onder het
communisme, zal hij partij kiezen voor de onderdrukte arbeiders. Gekozen tot Paus, steunde hij
dissidenten zoals Andrei Sacharov, of Lech Walesa
en zijn vakbond Solidarnosc....

een paus in de geschiedenis

Johannes Paulus II
Een nieuwe collectie om de Westerse
geschiedenis te herontdekken.

te verschijnen

Malefosse
#1

dec ‘20

#2 maa ‘21

#3

juni ‘21

softcovereditie van deze klassieker,
opnieuw vertaald en geletterd!

#4 sept ‘21

reiter, er drong zich een droom op, heel heftig.
je voorhoofd raakte bezweet, weldra gloeiend door
de koorts, want magere hein is daar, breed grijzend.
je tijd is nog niet gekomen. je hebt het pad van je nieuwe
metgezel al te vaak gekruist. hij zit je passioneel op
de hielen, want bij het vertrek doemen in zijn zog
genadeloze kwellingen op, tot in de malefosse! *

tekeningen: f. dermaut
scenario: d. bardet

bij zonsopkomst verlaten we gisors. eenmaal de berg magny
is beklommen, wenkt de oorlog, de verwoesting.

als god ermee instemt, of anders de duivel,
waakt hij over jullie, de landsknechten!

Deel 3
De vallei van de ellende
18 juni 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-639-4204-1
Auteurs: Bardet, Dermaut
* de afgrond.

-3-

Malefosse 3: De vallei van de ellende
Augustus 1589... In naam van God houden de
Heilige Liga en de hugenoten elkaar bij de keel.
Wie als eerste de ander wurgt, wint! Maar de twee
partijen zijn aan het einde van hun krachten. Terwijl
massa’s geloofsfanatici niet langer een verstard lot
kunnen beïnvloeden, opereren bepaalde individuen
in de schaduw om dat lot terug op gang te brengen.
In deze nieuwe Malefosse slaan Gunther en Pritz dat

pad in. Ze hebben een missie en weinig middelen
om hun taak te vervullen, in een context waarbij
alle machten zich tegen elkaar keren, elkaar kruisen
en uitschakelen, en duizend gezichten aannemen
van de leugen, het genot en de dood die op de loer
ligt...
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#1

deel 1/3

Bloedkoninginnen

Catherina de’ Medici

Nieuw drieluik binnen
collectie ‘Bloedkoninginnen’

18 juni 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-272-0
Auteurs: Delalande, Mogavino,
Gomez

Bloedkoninginnen: Catherina de’ medici 1
Een nieuwe bloedkoningin maakt haar opwachting bij Daedalus. Afkomstig uit een niet minder
verschrikkelijke familie, is zij zeker de meest
gevreesde van allemaal: Catherine de Medici. Pas
op, het lam van Florence heeft hoektanden!
6 mei 1527, de Lansquenets belegeren Rome. Niet
ver weg, op de aangrenzende heuvel, wacht Charles
III de Bourbon op het juiste moment om zijn troepen

in de aanval te sturen. Het was het hoogtepunt
van een anti-Papisten kruistocht. De Zwitserse
bewakers doen er alles aan om Paus Clemens VII in
veiligheid te brengen. Maar de Heilige Vader wordt
gepakt door de aanvallers.

juni ‘21

te verschijnen

#1

mei ‘19

#2

mei ‘19

#3 maa ‘21

#4

juni ‘21

#5

Gelimiteerde hardcover-editie (zonder recht
van retour). De softcover
verschijnt op 9 juli.

deel 4/5

de derde zoon
van ROme
Het bestaan van een derde kind, naast
Romulus en Remus, werpt een ander
licht op de geschiedenis van Rome!

Caesar en Vercingetorix
18 juni 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-237-9
Auteurs: Moënard, Garcia

De derde zoon van Rome 4: Caesar en Vercingetorix
In het begin van 52 v. Chr. was het driemanschap
Pompeius-Cæsar-Crassus een hersenschim die
door politiek gemanoeuvreer in het rond werd
geslingerd. Anarchie heerst in Rome. Caesar besloot
daarheen te gaan om de macht te heroveren, maar
de Gallische stammen kwamen in opstand en de
situatie vereiste zijn aanwezigheid in Gallië. Van

hun kant kunnen de Druïden rekenen op de steun
van de orde van de “derde zoon van Rome” ...

Tschai: de waanzinnige planeet 1
Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid is op aarde een boodschap ontvangen van een
andere planeet! 212 jaar later komt het ruimteschip
Explorer IV aan in een baan om deze planeet... en
wordt bijna onmiddellijk vernietigd met een ruimteafweerraket. De enige overlevende van de ramp

is Adam Reith, die met zijn dropship neerstort in de
jungle van Zuid-Kotan. De voormalige militair zal
het van zijn buitengewone aanpassingsvermogen
moeten hebben om te overleven op deze bizarre en
meedogenloos wilde wereld, die door zijn bewoners
“Tschai” wordt genoemd.

De definitieve editie!
Integrale heruitgave in vier
delen (zoals de originele
boekenserie). Elk deel
bevat een uitgebreid
dossier, en nieuwe covers
exclusief voor deze
uitgave!
Naar de romancyclus van
Jack Vance, waarvan dit
najaar ook een verstripping
van De Duivelsprinsen
verschijnt!
Jad Piluna!

Hierkomen!

In naam van Onmale!

je hebt dat doodsbange kind
koudweg neergeschoten!

Je weet net zo goed als ik
dat er hier zeker 100 lengden
in ‘t rond niemand te vinden is!

Jou ontgaat ook niks!
Hij ging op de loop.
Ik wilde niet dat hij
versterking ging halen.

Nou, hou het er
dan maar op dat
ik even de kluts
kwijt was.

deel 1/4
vergeet niet dat
je me respect
verschuldigd
bent, krijger!
Az heeft het
opperembleem
onmale aan mij
toevertrouwd!

Dat weet ik wel, maar ik ben
ondertussen wat te oud
om me nog de les te laten
spellen door een dreu...

De Chasch
18 juni 2021
Hardcover, 112 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4269-0
Auteurs: Morvan, Li-An

-3-

te verschijnen (provisoire planning)
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Bevat:

de waanzinnig
#1

juni ‘21

#2

dec ‘21

#3

juni ‘22

#4

dec ‘22

#1

#2

de definitieve editie: integrale uitgave
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de gebroeders

rubinstein

#1

gedurende
Nieuwe reeks over twee Joodse broers
oorlog.
het interbellum en de tweede wereld

“Keer niet
terug naar
Europa,
Moshele*.”

“Het Europa van 1938
moet niets meer van
joden weten!!!”

Het verhaal van de
gebroeders Rubinstein
die zich van 1927 tot
1948 in een wereld op
de rand van de waanzin,
doorheen vreselijke
tragedies en buitengewone
ontmoetingen, staande
proberen te houden.
Van de tekenaars van
successerie 14-18

juni ‘21

#2

juni ‘21

“Amerika moet ons net zomin, Sal!
Niet echt. Niet zoals jij het zou willen.”
Dat waren de
woorden van mijn
broer Salomon, net
voor ik aan boord
ging van het vliegtuig
dat me terug naar
het oude continent
zou brengen.
Dat was het
antwoord aan
mijn broer.

Niet leuk om te horen, maar ik
wou dat hij wist dat ik hem en
zijn adviezen niet meer nodig had
om me een mening te vormen.

Hé!

Vier jaar later is die vraag
trouwens actueler dan ooit …

Jullie …

Ik denk dat …
dat het water van
m’n vrouw net is
gebroken!!!

Waar ter wereld zijn
joden nog welkom???

deel 1/9

Heeft iemand van jullie al
ooit een baby ter wereld
geholpen …???

Sjabbat Shalom
18 juni 2021
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-270-6
Auteurs: Brunschwig, Le Roux,
Chevalier
Niemand?!?

* Kleine Moses in het Jiddisch.

-3-

De gebroeders Rubinstein 1: Sjabbat Shalom
Van 1927 tot 1948, het leven van twee joodse
broers van Poolse afkomst, arm geboren in een
dorpje in het noorden van Frankrijk. Salomon, de
oudste, vindingrijk en een lomperik, droomt van
een film. Moses, de jongere, intelligent en verlegen,
slaagt glansrijk in zijn schoolcarrière. Weinig
bezorgd over hun religieuze identiteit, zullen de

gebeurtenissen hem eerst tot een zegen maken
alvorens Mozes voorbij de poorten van de hel te
brengen...
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de gebroeders

rubinstein

#1

gedurende
Nieuwe reeks over twee Joodse broers
oorlog.
het interbellum en de tweede wereld

Niet rennen,

Ik ga al,
mama!

anders
werk je je
helemaal in het
zweet!!!

juni ‘21

#2

juni ‘21

S…
Sorry!!!

Het verhaal van de
gebroeders Rubinstein
die zich van 1927 tot
1948 in een wereld op
de rand van de waanzin,
doorheen vreselijke
tragedies en buitengewone
ontmoetingen, staande
proberen te houden.
Van de tekenaars van
successerie 14-18

deel 2/9
De Kapper van Sobibor
18 juni 2021
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-271-3
Auteurs: Brunschwig, Le Roux,
Chevalier

- 19 -

de gebroeders Rubinstein 2: De Kapper van Sobibor
Na slechts enkele maanden zult gij Solomon en Mozes
Rubinstein terugvinden, zo verschillend en toch zo hecht in
hun genegenheid voor elkaar. Twee joodse broers worden
ondanks zichzelf meegesleurd in de stuiptrekkingen van de
20e eeuw.
Als gevangene in het kamp van Sobibor weet Mozes nog niets
over zijn organisatie of zijn werkelijke doel. Omdat hij bij zijn
aankomst met alle anderen zei dat hij kapper was, wordt hij

opgenomen in het contingent Joden in dienst van de nazi-officieren. Hij leerde het kappersvak in Parijs, in 1929, nadat hij
zijn broer Salomon op de vlucht had gevolgd, beschuldigd van
een misdaad die hij niet had begaan...

.
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te verschijnen

Nieuwe jeugdserie over een
karatekittens!
ar
ha
t
me
n
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tu
on
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ar
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#1

Nieuw in collectie
Diedeldus, een
bonte verzameling van
strips gericht op een
jeugdig publiek (en/of
jong van har t)

juni ‘21

#2

LA FILLE QUI COURT
AVEC SES TROIS CHATONS
LÀ, C’EST MOI.
POURQUOI JE COURS ?

SI T’ÉTAIS POURSUIVI
PAR UN T-REX, TU
COURRAIS PAS, TOI ?

Deel 1

Kittens tegen Dino’s
18 juni 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-273-2
Auteurs: Mourier, Silas, Sierro

JE VAIS MOURIR AUJOURD’HU
I…
DIRE QU’HIER, C’ÉTAIT
MON ANNIVERSAIRE…

5

Kittens tegen Dino’s

Eva is supergelukkig want het
is haar verjaardag! Al haar vrie
nden zijn van
de par tij en haar vader geeft
haar drie meeeeeeeegaschatt
ige katjes cadeau.
Maar de dag erna is het feest
afgelopen: haar vader is verdw
enen en SaintMalo is overspoeld door dino’s.
Eva gaat naar hem op zoek en
trotseert de gevaren in de sta
d!
Gelukkig zijn haar drie katjes
niet zomaar een stel kittens…

te verschijnen

#1

aug ‘20

De Reuzen

Een reuzeleuk avontuur voor jong
en oud!

#2

Nieuw in collectie
Diedeldus, een
bonte verzameling van
strips gericht op een
jeugdig publiek (en/of
jong van har t)

Deel 1
Erin
18 juni 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-274-4
Auteurs: Lylian, Drouin

De Reuzen 1: Erin

nis te slapen in
reus ligt al sinds mensenheuge
Een mysterieuze, beestachtige
moment wordt
de
en wordt ontdekt. Op hetzelf
een blok ijs op de Noordpool,
keer op keer...
e
erri
ok wakker. Dezelfde nachtm
Erin in Schotland met een sch
n.
rve
eluk waar haar ouders stie
Die over de plaats van het ong
wordt ze achterkt in het bos rond haar huis,
Later, als ze eenzaamheid zoe
men. Erin, gered
deren, die haar een heks noe
volgd door een bende boze kin
nog steeds niet
en een houten skelet, is zich
door een reus met bladeren
schepsel...
ze
r banden met dit majestueu
bewust van de sterkte van haa

planning

18 juni 2021
Kittens tegen... 1
softcover

De reuzen 1
softcover

Wunderwaffen 12
softcover

De 5 rijken 3
softcover

Magiërs 4
softcover

Orks & Goblins 9
softcover

Jeanne d’Arc
softcover

Pausen: Johannes Paulus II
softcover

Malefosse 3
softcover

Catherina de’ Medici 1
hardcover

De derde zoon van Rome 4
hardcover

Tschai - definitieve editie 1
hardcover

De gebroeders Rubinstein 1
hardcover

De gebroeders Rubinstein 2
hardcover

lenteschoonmaak

Daedalus!
ISBN
9789088106170
9789088106187
9789088106507
9789088106958
9789088107313
9789088107689
9789088108754
9789088108921
9789088109119
9789088109942
9789088109287
9789088109775
9789088106262
9789088106286
9789088106910
9789088107108
9789088107504
9789088107726
9789463940436
9789088101960
9789088102196
9789088102868
9789088104213
9789088105173
9789088105968
9789088103582
9789088103599
9789088103902
9789088104688
9789088105234
9789088105623
9789088102356
9789088103858
9789088102448
9789088104565
9789088102370
9789088102929
9789088102349
9789088103193
9789088101991
9789088103056
9789088103377
9789088106071
9789088102189
9789088102646
9789088102776

Art.Omsch
14/18 - d01 de kleine soldaat
14/18 - d02 de weg naar de hel
14/18 - d03 op het veld van eer
14/18 - d04 een loopgraaf te ver
14/18 - d05 de ebbenhouten reus
14/18 - d06 de foto
14/18 - d07 de rode duivel
14/18 - d08 de drakengrot (juni 1917)
14/18 - d09 op aarde zoals in de hemel (juli 1918)
14/18 - d10 de maan als erfgoed (november 1918)
30 jaar, 2 katten - d01/2 winter/lente
30 jaar, 2 katten: zomer/herfst
7 wonderen - d01 beeld van zeus
7 wonderen - d02 de hangende tuinen van
7 wonderen - d03 vuurtoren van alexandrie
7 wonderen - d04 de tempel van artemis
7 wonderen - d05 de piramide van cheops
7 wonderen - d06 mausoleum van halicarnas
7 wonderen - d07 de kolos van rhodos
Arawn - d01 bran de vervloekte
Arawn - d02 de banden van het bloed
Arawn - d03 de slag van cad goddun
Arawn - d04 de bloedketel
Arawn - d05 verrijzenis
Arawn - d06 verbrande aarde
Clan van de draak - d01 het eerbetoon
Clan van de draak - d02 de brandstapel
Clan van de draak - d03 het godsoordeel
Clan van de draak - d04 de voorspelling
Clan van de draak - d05 het geheim
Clan van de draak - d06 vergeten
Coll 1800 20000 mijlen onder - d01
Coll 1800 20000 mijlen onder - d02
Coll 1800 alamo - d01 in de eerste linie
Coll 1800 alamo - d02 een rode dageraad
Coll 1800 alchemie - d01 de vuurproef
Coll 1800 alchemie - d02 de laatste ver
Coll 1800 allan quatermain - d01
Coll 1800 allan quatermain - d02 in vij
Coll 1800 ash - d01 anguis seductor hom
Coll 1800 ash - d02 faust
Coll 1800 de maanbeer - d01 fort sutter
Coll 1800 de maanbeer - d02 nukpana
Coll 1800 de ouden - d01 de witte walvis
Coll 1800 de ouden - d02 de inktvis god
Coll 1800 dracula - d01 kindertijd van

De albums op onderstaande lijst worden op 1 juli geschrapt uit de Daedaluscatalogus, om plaats te maken in ons magazijn voor onze toekomstige uitgaven.
Bij wijze van laatste kans kunnen deze albums vanaf nu tot 30 juni besteld
worden* met een extra korting van 33%! Daarna worden ze onherroepelijk
vernietigd.
* zolang de voorraad strekt

9789088104077
9789088106309
9789088103704
9789088106194
9789088102066
9789088103117
9789088104084
9789088102561
9789088103469
9789088104503
9789088101168
9789088103711
9789088105241
9789463940443
9789088102745
9789088103605
9789088104770
9789088105227
9789088105593
9789088107191
9789088101182
9789088101496
9789088102134
9789088103124
9789088101458
9789088103131
9789088105128
9789088107672
9789463940351
9789088100963
9789088100970
9789088100833
9789088101403
9789088102011
9789088102479
9789088103445
9789088105012
9789088108600
9789088106422
9789088106446
9789088107139
9789088107153
9789088107535
9789463940016
9789463940726
9789088105579
9789088105845

Coll 1800 jack the ripper - d01 bloedba
Coll 1800 jack the ripper - d02 het hyp
Coll 1800 mandragora - d01 een poort
Coll 1800 mandragora - d02 de duistere
Coll 1800 mr hyde vs frankenst - d02
Coll 1800 terugkeer van d.gray - d01 ay
Coll 1800 terugkeer van d.gray - d02
Coll 1800 zij - d01 de herf van anema
Coll 1800 zij - d02 zij die alles ziet
Coll 1800 zij - d03 de levensbron
Duisternis - d01 ioen
Duisternis - d03 versterkte stad
Duisternis - d04 koning ti-harnog
Duisternis hc - d05 schepsels
Eeuw der schimmen - d01 de steen
Eeuw der schimmen - d02 de grot
Eeuw der schimmen - d03 de fanaticus
Eeuw der schimmen - d04 hogepriesteres
Eeuw der schimmen - d05 het verraad
Eeuw der schimmen - d06 de duivel
Herinneringen aan de grande ar - d01
Herinneringen aan de grande ar - d02
Herinneringen aan de grande ar - d03
Herinneringen aan de grande ar - d04
Ik ben een kathaar - d02 grenzeloze genad
Ik ben een kathaar - d04 de lichtheid van
Ik ben een kathaar - d05 het grote labyri
Ik ben een kathaar - d06 het kleine labyr
Ik ben een kathaar - d07 voltooiing
Luuna - d01 de nacht van de totems
Luuna - d02 de hemering van de lynx
Luuna - d03 in de sporen van oh-mah-ah
Luuna - d04 pok ta pok
Luuna - d05 de ring der spiegels
Luuna - d06 de koningin der wolven
Luuna - d07 de bron van de tijd
Luuna - d08 dromenvanger
Luuna - d09 tegen de stroom in
Narrenschip - d01 gekwater
Narrenschip - d02 regenmaand 627
Narrenschip - d03 storingen
Narrenschip - d04 werk aan de winkel
Narrenschip - d05 puzzel
Narrenschip - d06 bochtenwerk
Narrenschip - d07 terminus
Orakel - d01 pythia
Orakel - d02 de slaaf

9789088106118
9789088106682
9789088107078
9789088109027
9789088109492
9789463940030
9789463940290
9789463941341
9789088108556
9789088108792
9789088109270
9789088103322
9789088100956
9789088101632
9789088102400
9789088103261
9789088104398
9789088105784
9789088106941
9789088107801
9789463940085
9789088104817
9789088108150
9782356483263
9789088107436
9789088107795
9789088102264
9789088102271
9789088102288
9789088102301
9789088100512
9789088100529
9789088100536
9789088100543
9789088100550
9789088100567
9789088100574
9789088100581
9789088100598
9789088102158
9789088102790
9789088103575
9789088104671
9789088105616
9789088107184
9789088108198
9789463940078

Orakel - d03 de kleine koning
Orakel - d04 de misvormde
Orakel - d05 de weduwe
Orakel - d06 de getormenteerde
Orakel - d07 de helderziende
Orakel - d08 de held
Orakel - d09 de wolvin
Orakel - d10 de onttroonde
Sint-bartholomeus - d01 sauveterre
Sint-bartholomeus - d02 dood hen allen!
Sint-bartholomeus - d03 aldus geschiedde het...
Thomas silane - d01 dodelijke flits
Thomas silane - d02 de kerstmoordenaar
Thomas silane - d03 de hel barst los
Thomas silane - d04 objectieven
Thomas silane - d05 vluchten
Thomas silane - d06 bevrijding
Thomas silane - d07 roots
Thomas silane - d08 vergif
Thomas silane - d09 ervaring
Thomas silane - d10 revelatie
U-boot - d02 jude
U-boot - d03 nonkel harry
U-boot integraal - d01 u boot integrale
Ulysses 1781 - d01 de cycloop 1/2
Ulysses 1781 - d02 de cycloop 2/2
Universal war one - d01 genesis
Universal war one - d02 de vruchten van
Universal war one - d03 kain en abel
Universal war one - d04 de zondvloed
Zang van de vampiers - d02 valstrikken
Zang van de vampiers - d03 invloeden
Zang van de vampiers - d04 experimenten
Zang van de vampiers - d05 sporen
Zang van de vampiers - d06 levensvormen
Zang van de vampiers - d07 ontmoetingen
Zang van de vampiers - d08 uitdagingen
Zang van de vampiers - d09 revelaties
Zang van de vampiers - d10 manipulaties
Zang van de vampiers - d11 cellen
Zang van de vampiers - d12 vallen
Zang van de vampiers - d13 nieuwe machte
Zang van de vampiers - d14 ontvoeringen
Zang van de vampiers - d15 hybriden
Zang van de vampiers - d16 executies
Zang van de vampiers - d17 werkelijkheden
Zang van de vampiers - d18 mythes

