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Historie

- 300 Gram

auw!!!

de stank, de
modder, de
bakstenen.

ik haat amsterdam!

© 2021 Editions Kamiti

De pijn zorgt ervoor
dat ik me de reden voor
mijn vlucht herinner.

driehonderd gram
epicine om te verkopen.

vijf dagen om de
woekeraar te betalen.

Historie

- 300 Gram
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COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

INCL. ART-PRINT
BIJ EERSTE UITZET

300 Gram



Damien Marie God, De keuken van de duivel, na de hel
 Karl Tollet God, De keuken van de duivel, S.C.A.L.P.
978-94-6373-689-3
zwart/wit
Hardcover
136 blz.
€ 24,95

1643. Agnes, een jong grietje uit de straten van Amsterdam, probeert te
overleven door epicine te verkopen, maar als ze de 300 gram die ze aan de
geldschieter verschuldigd is niet meer kan terugbetalen, gaat alles mis... Ze
probeert te ontsnappen aan haar achtervolgers. Haar enige redding is om te
verdwijnen in het hart van de slavenmarkt van de Nederlandse hoofdstad. Ze geeft
haar vrijheid op, ze geeft haar lichaam aan een man die het een tijdje zal kunnen
beschermen. Maar wat brengt Agnes ertoe om haar waardigheid op te offeren?
Ondertussen doorzoeken Engelse spionnen de sloppenwijken van de stad om
meer te weten te komen over een mysterieuze kapitein Van der Deken, die
namens de Nederlandse reders ongelooflijke overwinningen behaalt op
hun vloot. Een reeks vernederingen die koste wat het kost moet worden
beëindigd. Bereid je voor op alles en wees getuige van de geboorte van
de mythe van De Vliegende Hollander…

Historie

- Moord op de tsaar

Ik weet niet
wat ik ze moet
vertellen...

het is hier
heet, het is ondraaglijk.

ik stik
hier ...

Hoe
voelt u zich?
heeft u... u... het
niet te warm?

kom,
excellentie.
Laten we
gaan!

© 2021 Editions Dargaud

jammer...

...

pardon.

Historie

- Moord op de tsaar

VERWACHT
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COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

Moord op de tsaar integraal

 Fabien Nury Er was eens, De dood van
Stalin, WEST, XIII Mystery
 Thierry Robin Koblenz, Chinees Rood
978-94-6373-690-9
Hardcover
128 blz.
€ 24,95
Moskou, 17 september 1904. Op het voorplein
van het paleis van de gouverneur-generaal
van Moskou zwaait een opstandige menigte
met stokken, stenen en rotte groenten. Op het
balkon laat gouverneur Sergei Alexandrovich
zijn zakdoek vallen. Een gebaar met
voorbedachten rade of een ongelukje? Dit is
hoe dan ook het signaal: de soldaten schieten
op de menigte. In een explosieve politieke
context, waarin de mensen zich organiseren
om te vechten tegen het autocratische regime,
markeert deze handeling het doodvonnis van
de groothertog.

Historie

- Burke & Wills

Wij vervolgden onze reis langs
de rivier naar Cooper's Creek zonder
enig verkeer tegen te komen.

We hadden al enkele dagen
gereisd voordat we een eerste
kamp opsloegen.

Cooper’s Creek, Kamp 63,
20 november 1860.

Zonder die verdomde
karren en het grootste deel
van de voorraad, hebben we onze
vertraging ingehaald. We zijn
halverwege, William!

Bijna. als je in een rechte
lijn zou kunnen reizen scheidt
nog, bijna 1.500 kilometer ons
van de Golf van Carpentaria.

© 2021 Editions Glenat

Maar het ligt binnen ons
bereik. We bereiken de Van Diemen
golf eerder dan Stuart, zelfs als
hij vanmorgen uit Adelaide
zou vertrekken.

alleen als we een bruikbare
route vinden met poelen met
voldoende water. de zomer
breekt aan en ...

Historie

- Burke & Wills
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COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

De eerste oversteek door Australië! In 1860 gaf de Royal
Society of Victoria ontdekkingsreiziger Robert O'Hara Burke,
bijgestaan 
door landmeter William John Wills, de opdracht om een 
expeditie van
18 man te leiden en de oversteek te maken van Zuid- naar Noord-Australië, van
Melbourne naar de Golf van Carpentaria. 2.800 kilometer door het onbekende, aangezien
het binnenland van Australië nog nooit door Europese kolonisten was verkend. Maar
vanaf het begin werd de expeditie van Burke en Wills geplaagd door interne strijd,
misrekeningen en grove beoordelingsfouten. Desondanks zal de vastberadenheid van de
mannen hen naar het andere uiteinde van het continent brengen... Maar tegen welke prijs?
De "Explora"-collectie vertelt het verhaal van de expeditie van Burke en Wills, de eerste
zuidelijke oversteek van Australië die eindigde in een tragedie. Tussen interne spanningen,
ontmoetingen met de Aboriginals, dorre woestijn en vijandig moeras, beleef je een reis die
even moeilijk als fascinerend is, een menselijk avontuur om
Burke & Wills
een nieuwe

wereld te ontdekken.
 Nathalie Sergeef
 Fabio Pezzi
ISBN: 978-94-6373-691-6
Hardcover
64 blz.
€ 19,95

Historie

- Shi Xiu

COLLECTOR PACK

Shi Xiu Collector Pack
 Nicolas Meylaender
 Wu Qing Song
ISBN: 978-94-6078-592-4
4 x Softcover
4 x 56 blz.
€ 39,95

Nog 1x
verkrijgbaar
OP = OP

VERWACHT

APRIL 2021

© 2021 Editions Fei

INHOUD

Historie

- El Nakom / Nieuwe Wereld

COLLECTOR PACK

VERWACHT

APRIL 2021

MET POSTER

CADEAU!

Ontdekking van Amerika
Collector Pack

El Nakom
&  Jeronaton
De nieuwe wereld
 Armanet
 Serloni
ISBN: 978-94-6373-700-5
2 x Hardcover
2 x 112 blz.
€ 49,95

© 2021 Le Lombard

Historie

- Nahomi integraal

Historie
VERWACHT

MEI 2021

INTEGRAAL

VERSCHIJNT ALLEEN

IN HARDCOVER

- Nahomi integraal
Didier Crisse maakte zijn debuut in het
tijdschrift "Kuifje". In 1980 creëerde
hij Nahomi, een jonge Japanse prinses
die, dankzij haar magische noten, al
haar wensen in vervulling laat gaan. De
verhalen in deze integrale zijn gedeeltelijk
opnieuw ingekleurd en zal veel lezers in
staat stellen dit werk te (her)ontdekken.
Dit integrale album bevat:
- De 7 zwarte parels (niet eerder in een
album verschenen)
- Alle kortverhalen (waarvan 4 niet
eerder in een album verschenen)
- Tekeningen die Crisse speciaal maakte
voor deze editie.
- De 3 reeds verschenen albums
"De tovernoten", "Het poeder der
vergetelheid" en "Het lied van
Galadrielle",

Nahomi integraal

 &  Didier Crisse
978-94-6373-710-4
Hardcover
192 blz.
€ 34,95

ART-PRINT
BIJ EERSTE UITZET

© 2021Dupuis

Historie

- De droom van Jeruzalem

Historie

- De droom van Jeruzalem

VERWACHT

MEI 2021

INTEGRAAL

Drie helden. Een genadeloze vrouw, een
onvoorwaardelijke Godsfanaat en een
jongeman die zijn krachten niet de baas
kan. Samen vormen ze een hecht trio in
de strijd, maar ook in de liefde. Karlis
Oresund leidt een leger kruisvaarders
door Turkije. Om Jeruzalem te kunnen
bereiken, moet hij met zijn mannen een
aantal strategische plaatsen innemen.
De troepen van Karlis houden er een hels
tempo op na om als eersten Antiochië te
bereiken. Maar hun route door de bergen is
al even gevaarlijk als de nimmer aflatende
aanvallen van de Turkse boogschutters.
Daarnaast krijgt het leger van God ook
nog te maken met angst en honger.
De knappe Istvana werpt zich in de
armen van Karlis terwijl bij Hermance de
twijfel toeslaat. Kan hij zijn lot wel aan?

VERSCHIJNT ALLEEN

De droom
van Jeruzalem
integraal

IN HARDCOVER

 Thirault Macau, Heiligdom Genese
 Marty De 7 wonderen, Liefde en haat, Agency
Interpol
978-94-6373-711-1
Hardcover
192 blz.
€ 34,95

Een harde, zwarte strip over de
kruistochten - Een verhaal in de lijn van
'Kingdom of heaven' van Ridley Scott.

Het 3e en 4e album
zijn nog nooit eerder in het
Nederlands vertaald!

Historie

- Het epos van de vrijmetselaars

Ik was
erbij, op 24
augustus 1572,
Sint-Bartholomeusnacht,
in Parijs, toen
de mensen gek
werden ...

dat is inderdaad de
vraag die elke man,
gezond van lichaam
en geest, zichzelf
zou moeten stellen...

Ik was pas 22 jaar
oud. Ik reisde door
Europa om mijn architectuuropleiding te voltooien
en mijn dorst naar
kennis te lessen ...
wat ik die dag
meemaakte,
veranderde mijn
leven voorgoed...

hoe kunnen mannen en
vrouwen, die tot dezelfde
god bidden, ertoe komen
om elkaar te vermoorden
uit naam van degene die
hen liefde voor zijn
naaste, vergeving en
tolerantie leerde?
is dit de
wereld die
god voor
de mensheid
wilde?

© 2021 Editions Glenat

wat? ik
zei niets...

maar ik ben
bang dat er geen
antwoord is. tenminste niet waar
de mensen kijken.
wie ben jij?
waarom praat
je tegen mij?
Ik heb je niets
gevraagd!

Historie

- Het epos van de vrijmetselaars

VERWACHT

JUNI 2021

Het epos van de
vrijmetselaars 3

HARDCOVER

KLEINE OPLAGE

Op 24 augustus 1572 was de Schotse
architect William Schaw in Parijs
getuige van het bloedbad van SaintBarthélemy. Hij blijft diep verbluft achter
door deze bloedige gebeurtenissen. Is
er alleen geweld om geschillen op te
lossen? Deze vraag zal William voor
altijd kwellen en de koers van zijn lot
bepalen. Na bijna tien jaar in Europa
te hebben rondgetrokken, ontmoet
William een vreemde

weduwe die hem
een 
fragment van Salomo's tempel
toevertrouwt. Voor hem is dit een teken.
Want door het heilige fragment aan hem
toe te vertrouwen, geeft de weduwe
hem ook een missie: de Schotse
vrijmetselaars verenigen en onder de
controle van de koning plaatsen. Om
dit doel te bereiken, ontdekt William
het bestaan van een mysterieus en oud
broederschap van vrijmetselaars waarin
Schaw de humanistische voorschriften
zal herkennen die hij altijd al heeft
willen uitdragen...

ISBN 3: 978-94-6373-735-7
 Pierre Boiserie
 Denis Falque / Pâques
Hardcover - 56 blz.
€ 19,95

Historie

- Rum Erfgoed

omdat hij ons
rechtstreeks
naar de ondergang leidt.

waarom ruzie
je de hele tijd
met papa?

en omdat ik
meer van je hou
dan wat ook.

kapitein Dubuc is
terug! Hij veroverde
een Engels schip!

© 2021 Editions Hachette

Dit is het lot
gereserveerd voor
de engelsen!

Historie

- Rum erfgoed

VERWACHT
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Rum Erfgoed 2,
1715 -1721

ISBN 3: 978-94-6373-624-4
 Tristan Roulot
Hedge Fund, Arale, De drager, Irons
 Matteo Guerrero
Gloria Victis, Jakob Kayne
Softcover
56 blz.
€ 9,95

"Het gebeurde op Martinique, in 1717, iets zo buitengewoon en georganiseerd zoals nooit
eerder. De inwoners, gedreven door tirannie besluiten zelf over te gaan tot plunderingen, in
de hoop gerechtigheid te krijgen." Duc de Saint-Simon, Memoires.
18de eeuw. Uit angst voor de ongebreidelde macht door de rijkdom van zijn koloniën, legt
Lodewijk XIV een totaalverbod op de productie en handel van rum op. Voor Jean Rouen en
de andere planters betekent dit ook de komst van een nieuwe rentmeester op het landgoed.
De angst is dat het zal vervallen tot een ruïne ... tenzij een heel volk zich verenigt op een
gedenkwaardige avond: de Gaoulé, de dag dat Martinique bijna onafhankelijk werd.

Erotiek

- Achilles

kamp van
de AcheËrs

weet je het
zeker, BriseÏs?
Is dat echt wat
je wil?

© 2021 Edirons Tabou

ja, mijn held...
Laat me terugkeren
naar mijn familie,
achilles...

sinds de dood
van Patroclus, is
alles tussen ons
veranderd.

je hebt gelijk.
en ik respecteer je
te veel om je te dwingen
aan mijn zijde
te blijven.

het is ook pijnlijk
voor mij, maar het is de juiste
beslissing voor ons. Ik wil echter
nog een herinnering aan mijn
grote liefde bewaren ...

Erotiek

- Achilles

Achilles 3

 &  Cosimo Ferri
978-94-6373-692-3
hardcover - 64 blz. € 19,95

VERWACHT

APRIL 2021

Cosimo Ferri laat zich in zijn tekeningen
inspireren door klassieke en antieke
schilderijen en sculpturen. Het resultaat is
een rijk en grandioos werk dat liefhebbers van
geschiedenis, literatuur en erotiek zal bekoren.
REEDS

VERSCHENEN

VERHAAL IN 3 DELEN
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

Thriller

-

Malcolm Max

We volgen de grafrovers! zo
komen we erachter waar ze de
lichamen naartoe brengen...

En wat doen we nu? een beetje
Kijken naar dit morbide gebeuren,
of lichten we de media in?

Gentlemen, even
lachen naar de
camera!

Dus…

!

... en wat ze met
hen doen.

Sta me toe, Fiona Pankhorst! Ik
werk momenteel aan een rapport
over de ontwijding van graven op
begraafplaatsen in Londen.

dankzij dit
fotografisch
materiaal zal mijn
artikel hierover als
een bom inslaan.

Geen idee!
Maar ik zou je
dolgraag om willen
leggen.

Wie is deze vrouw
in godsnaam?

W…Wat is dat?

Dat?
Dat is ongelooflijk
slecht voor zaken.

Het lijkt
of het op deze begraafplaats erg druk wordt
rond middernacht.

ik vraag me af wie
deze sierlijke vrouwelijke paradijsvogel is.

blijf staan,
vuile Paparazzi!

© 2021 Splitter Verlag

U zult uw nieuwsgierigheid
kunnen bevredigen! Ik zal
zorgen voor een afdruk
van uw gezicht op mijn
schop!

Dan splijt ik je schedel
open, dan kunnen we zien
of er meer in zit dan
alleen gebakken lucht!

Het lijkt erop dat we
een nieuw lijk te pakken
hebben... Dat zal wel een
beetje pijn doen, juffrouw!

Thriller
VERWACHT

APRIL 2021

-

Malcolm Max
In 1889 ging er in Londen niets goed. Een
reeks angstaanjagende moorden heeft de stad
in de greep van de angst gebracht. Helaas
slaagt zelfs de executie van de vermeende
moordenaar, bijgenaamd "The Poet” oftewel
“De Dichter" er niet in, om het tij van geweld
en bloedvergieten te keren. Het geheime
genootschap Custodes Lucis (Wachters van
het licht) vertrouwt het onderzoek toe aan
Malcolm Max, expert in paranormale zaken en
demonenjager.

Malcolm Max

 Ingo Römling
 Peter Mennigen
1. Body snatchers
978-94-6373-693-0
2. Wederopstanding
978-94-6373-694-7
Softcover
72 blz.
€ 9,95

Thriller

- Mercy

ik... ik kan
er niet meer
tegen.
iedere
keer dat ik
me voed,
ik...

denken
we aan, herinneren we ons
Jon...

... en
wat je hem
aangedaan
hebt.

die herinnering, die pijn,
noemen wij
spijt.
de
schaamte,
het verdriet...
je zult er nooit
van verlost
worden.
dat
beloof ik
je.

© 2021 Mirka Andolfo

je hoeft
me niets te beloven... ik weet
dat het waar
is.

kuch
kuch
s... sorry dat
ik je monoloog
onderbreek,
maar...

... er is eindelijk bericht
gekomen uit Woodsburgh!
de
mijn is
gereed!

Thriller

- Mercy
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VERSCHENEN

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

Tijd voor de ontknoping.
Terwijl de gemeenschap van Woodsburgh
zijn laatste geheimen prijsgeeft, krijgt
Lady Hellaine eindelijk haar zin. Het
machiavellistische plan dat ze al die
jaren zorgvuldig heeft voorbereid, loopt
ten einde en we ontdekken eindelijk haar
ware bedoelingen. Maar een kleinigheid
verstoort de geest van de mysterieuze
jonge vrouw: wat zijn deze nieuwe
gevoelens die ze heeft?
Zou ze echt kunnen liefhebben?
Je kunt er zeker van zijn dat de
explosieve finale van de Mercy-trilogie
je meer dan eens zal verrassen...

Mercy 3

 &  Mirka Andolfo
978-94-6373-721-0
Softcover
64 blz.
€ 9,95

Thriller

- De avonturen van professor Baltimont

ZE REIZEN MOEIZAAM DOOR DE DICHTE
JUNGLE, LANGS DE MYSTERIEUZE RUÏNES
VAN EEN VERLATEN, OUD DORP.

PLOTSELING STAAT
BALTI STIL.

Wat?
Wat is er,
professor ?

We mogen niet langer wachten, anders raken we ze kwijt!
Ja! Ze hebben al
een voorsprong!

© 2021 Clair de Lune

DE VOLTALLIGE GROEP GAAT
METEEN OP JACHT OM DE VERSE
SPOREN VAN DE TWEE VOORTVLUCHTIGEN TE VOLGEN.

OP HET STRAND ZIJN
DE TWEE PARTIJEN HUN
ONDERHANDELINGEN
BEGONNEN.

DE PROFESSOR KRIJGT EEN
VREEMD, ONBESTEMD GEVOEL.

Omdat we niet weten
wat dit eiland voor ons
in petto heeft, zullen we
onze krachten bundelen
om ze in te halen en de
kaart terug te halen!

WACHT !

Niets, ik dacht
iets te zien...

Als we de fontein eenmaal gevonden hebben
is er voldoende tijd
om onze rekening te
vereffenen. Prima,
Landansky!

EN EEN HANDDRUK
BEVESTIGT DEZE
ONGEWONE
SAMENWERKING.

We gaan! We halen
ze in en doden ze!
Als we de kaart
hebben, zijn ze
niet meer nodig!

Thriller

- De avonturen van professor Baltimont

VERWACHT

MEI 2021

GELIMITEERDE OPLAGE

HARDCOVER

NIEUWE REEKS
COMPLEET VERHAAL
PER ALBUM

Oktober 1838. De Engelse brik "The Beatrice" is op weg naar het Verenigd Koninkrijk met aan
boord de sarcofaag van de farao Mykerinos. Om nogal obscure redenen verdwijnt het schip
nabij Cartagena (Spanje) in zee, en neemt de sarcofaag van de beroemde koning van Egypte
mee de diepte in. 1952. De getalenteerde natuurkundige Professor Baltimont voltooit zijn
werk van een speciaal edelgas genaamd Zargon. Dit gas kan de mens laten ademen in tot
dusver ontoegankelijke zeediepten en opent daarmee perspectieven voor het veroveren van
alle onderzeese gebieden van onze planeet. De Amerikaanse miljardair Edward Hugues doet
een beroep op Baltimont en vraagt hem of hij wil helpen bij een waanzinnig project, namelijk
de sarcofaag van Mykerinos vinden.

De avonturen van
professor Baltimont

 &  Jal Osnira
ISBN 1: 978-94-6373-712-8
ISBN 2: 978-94-6373-713-5
Hardcover
48 blz.
€ 19,95

Thriller

- Jagen op Ramirez

geen paniek,
AMigo! Hector
wil je levend.

hey!

© 2021 Editions Glenat

dit zal
een beetje
kriebelen aan
je knieën!

Thriller

- Jagen op Ramirez
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&

Nicolas Petrimaux

Zombies necrologies

VERHAAL IN 3 DELEN
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

ISBN 1/3. 978-94-6373-640-4
Hardcover
144 blz.
€ 24,95

Wat als de dodelijkste huurmoordenaar van
heel Mexico eigenlijk een stofzuigerreparateur
uit Arizona zou zijn?

Winnaar
Prix des lycées (Angoulême 2019)
Prix des libraires de bande dessinée 2018
Prix du meilleur espoir
prix du public France 3
Chambéry BD 2019

Jagen op Ramirez speelt zich af in Falcon City,
Arizona en volgt Jacques Ramirez, een man
die werkt bij Robotop, het toonaangevende
bedrijf in huishoudelijke apparaten in het
zuidwesten van de Verenigde Staten. Jacques
is efficiënt, grondig en discreet. Dat laatste
is gemakkelijk: hij is ook stom. Maar alles
verandert wanneer twee leden van een
van Paso del Rio's grootste drugskartels
Jacques tegenkomen en geloven dat hij de
dodelijke huurmoordenaar is die hen in het
verleden heeft verraden: de meedogenloze
Ramirez. Zou het kunnen dat de legendarische
schoonmaakman van het kartel echt een
stofzuigerexpert is? Nu ze hem hebben
gevonden, zullen de mannen van het kartel er
alles aan doen om deze verrader te doden...

Art-prin

t

cadeau

bij eers
te
uitzet!

© 2021 Mediatoon, Dargaud

Thriller

- Jazz Maynard

een fortuin waar je geen
euro in hebt geïnvesteerd.

wat zei je,
klootzak?

ga je gang, vermoord
me. want als je dat niet
doet, zal ik je vinden...

wil je echt dat ik
je hersens uit je
knop knal?

laat hem gaan,
verdomme! hij
verliest veel
bloed!

Ik denk dat ik
je advies zal
opvolgen...

de mossos kunnen
elk moment landen!

als we hier niet
wegwezen, worden
we beschoten!
laten we hier
wegwezen!

Ik zei het al, dit
wordt een makkie!

bel een
ambulance,
verdomme!

Thriller-

Jazz Maynard

VERWACHT

Jazz Maynard

JUNI 2021

77. Live in Barcelona
 Raule Isabellae, Arthus Trivium,
De kunst van het sterven
 Roger Michel
ISBN: 978-94-6373-747-0
Softcover
48 blz.
€ 9,95

Het leven zou vredig kunnen zijn als in
El Raval het geweld niet van de muren zou
druipen... Maar het rood van bloed roept
op tot het zwart van de rouw; en dat is
te veel voor een Jazz Maynard die liever
When I Fall in Love speelt dan Every Time
We Say Goodbye!
LAATSTE DEEL

SERIE COMPLEET

PR E MI UM PACK
ISBN: 978-94-6373-746-3 - € 19,95

+

+

DEEL 7 + GENUMM
ERD
DOSSIERSCHRIFT +
ART-PRINT

Thriller

- Jazz Maynard Collector Pack
VERWACHT

JUNI 2021

© 2021 Mediatoon, Dargaud

INHOUD

Jazz Maynard
Collector Pack
deel 1-2-3
978-94-6373-748-7
3 x Softcover
3 x 48 blz.
€ 29,95

Simon Hardy softcover Collector Pack
VERWACHT

MEI 2021

 Frederic Brremaud Love, 1938
 Frank Leclercq 1938
978-94-6373-714-2
4 x softcover
4 x 48 blz.
€ 39,95

© 2021 Clair de Lune

INHOUD

Detective

- Agatha Christie, Poirot Collector Pack

VERWACHT

MEI 2021

INHOUD

Agatha Christie
Hercule Poirot
Softcover
Collector Pack

© 2021 Editions Paquet



REEDS

VERSCHENEN

Dood van een huistiran
 Didier Quella-Guyot  Marek
Moord op de Nijl
 Isabelle Bottier  Callixte
Het ABC mysterie
Frédéric Brremaud  Alberto Zanon
978-94-6373-720-3 x softcover
3 x 64 blz.
€ 29,95

Detective

- Agatha Christie, De zaak Styles
OP WEG NAAR HET DORP LIEP IK
MR. INGLETHORP TEGEN HET LIJF.

IK DEEL JE MENING NIET. IK
STA TOE DAT POIROT DE ZAAK
ONDERZOEKT, MAAR IK WIL GEEN
SCHANDAAL. DISCRETIE IS
EEN VOORWAARDE.

WAAR HEBT U
GESLAPEN?

IK HEB NET GEHOORD WAT ER MET
MIJN GELIEFDE EMILY IS GEBEURD!
WAT VERSCHRIKKELIJK! EN IK
WAS ER NIET OM HAAR…

IK KWAM ERACHTER
DAT IK MIJN SLEUTEL WAS
VERGETEN. DUS IK HEB BIJ DE
RENTMEESTER OVERNACHT.

WAT DAT
BETREFT
KAN IK JE
GERUSTSTELLEN.
HIJ HAASTTE ZICH NAAR STYLES COURT
EN IK LIEP DOOR NAAR POIROT, ONDANKS
HET VROEGE OCHTENDUUR.

ENKELE MINUTEN LATER VERTELDE IK
POIROT OVER DE ZAAK, WAARBIJ IK
PROBEERDE NIKS OVER HET HOOFD
TE ZIEN, OOK AL WAS HET SOMS NIET
HELEMAAL IN DE JUISTE VOLGORDE.

ZO HEB JE ME BIJVOORBEELD
NIET VERTELD OF MRS.
INGLETHORP GISTERENAVOND
GOED HEEFT GEGETEN.

IK HOOP DAT JE GEEN ENKEL FEIT
HEBT GEMIST. ZELFS HET MEEST
ONBEDUIDENDE DETAIL KAN
VAN BELANG ZIJN.

POIROT !
DOE OPEN !

HASTINGS ?

EH…
IK BEGRIJP NIET HELEMAAL
WAAROM JE ME DAT VRAAGT,
MAAR VOOR ZOVER IK ME
KAN HERINNEREN HAD ZE
NIET ZOVEEL TREK.

© 2021 © Editions Paquet

ALS IK HET MAG SAMENVATTEN
IS VOLGENS JOU DE MEEST
WAARSCHIJNLIJKE HYPOTHESE EEN
VERGIFTIGING MET STRYCHNINE DIE
DOOR HAAR KOFFIE IS GEDAAN.
HOE LAAT WERD DE KOFFIE
OPGEDIEND ?

VREEMD… STRYCHNINE IS EEN SNELWERKEND
GIF, MAAR ZE STIERF PAS NEGEN UUR
LATER. ALS ZE NU VEEL HAD GEGETEN,
ZOU DAT HET EFFECT HEBBEN
KUNNEN VERTRAGEN, MAAR…

ROND
20 UUR,
GELOOF IK.

AH, DAAR
ZIJN JULLIE !
KOM SNEL BINNEN !

POIROT, IK REKEN
ECHT OP UW
DISCRETIE.

Detective

- De zaak Styles

VERWACHT

Agatha Christie,
De zaak Styles

MEI 2021

 Jean-François Vivier
 Romuald Gleyse
ISBN: 978-94-6373-688-6
Softcover
64 blz.
€ 9,95

COMPLEET

VERHAAL

In 1920, toen een plot met de titel
'De mysterieuze affaire bij Styles' voor
het eerst verscheen, wist de toenmalige
boekenbranche nog niet dat de grootste
detective schrijver uit de geschiedenis
was geboren. 100 jaar later zijn we
verheugd om deze getrouwe bewerking
van Agatha Christie's eerste roman, The
"Queen of Crime", te publiceren.

Hercule Poirot, voormalig Belgisch politie-inspecteur, oorlogsvluchteling, wordt door Mr.
Hastings uitgenodigd om een zeer

gecompliceerd onderzoek op te lossen. Deze bewerking
staat vol verrassingen, en draagt bij aan de legende van de grootste detective ter wereld.

Detective
UITSTEKEND DINER EN PERFECTE WIJNEN!
DAT ZULT U MET ME EENS ZIJN!

PROFICIAT AAN
DE KOK.

- Agatha Christie

HOEWEL HET
MISSCHIEN WAT
VET WAS!

PORT… KOFFIE EN DIGESTIEVEN
WORDEN GESERVEERD IN
DE GROTE SALON.

PERFECT INDERDAAD…
BETER DAN DEGENE DIE IK DRINK
IN ZUID-AFRIKA, GELOOF ME, DAAR
HEBBEN ZE ER JAMMER GENOEG
GEEN VERSTAND VAN!
ORIGINEEL HOOR, DEZE KLEINE
SOLDATENBEELDJES OP
SOLDIER'S ISLAND ...

EN ZOALS IN
DE MIJNE.

EN DE MIJNE.
BIJ MIJ OOK !

BIJ ONS ALLEMAAL DAN?
TIEN, ZOALS WIJ HIER
VANAVOND ZIJN?

HOEVEEL ZIJN
HET ER ?

INTERESSANT
IDEE, NIET?

© 2021 © Editions Paquet

DAMES EN HEREN ! STILTE!

TIEN ... ZOALS
IN HET KINDERLIEDJE
UIT MIJN JEUGD.

INDERDAAD. HOEWEL IK MAAR NIET GRAAG VERGELEKEN
WORDT MET EEN EENVOUDIGE SOLDAAT...

Detective

- Agatha Christie

VERWACHT

JUNI 2021

GELIMITEERDE OPLAGE

HARDCOVER

Agatha Christie,
En toen waren er nog maar...

 Paul Davoz Kapitein Nemo
 Callixte Moord op de Nijl
ISBN: 978-94-6373-734-0
Hardcover
64 blz.
€ 19,95

In 1939, toen Agatha Christie 'Ten Little Nigers'
schreef wist ze nog niet dat ze de literaire
geschiedenis voor altijd zou markeren. Haar
roman zou de bestverkopende uit haar carrière
worden, een tijdloos en formidabel plot dat de
spanning tot de laatste regels vasthoudt.
Acht gasten op een eiland, samen met een paar bedienden. Niemand kent iemand. Een
grappig rijmpje, dat over de dood van tien soldaten gaat... De storm nadert, de spanning is
op zijn hoogtepunt. Wat kan deze vreemde ontmoeting teweegbrengen? En wanneer komen
de gastheren, meneer en mevrouw O’Nyme?

Grafische Roman

Curtiss Hill

© 2021 PAU

illustrator...

- Curtiss Hill

Grafische Roman
VERWACHT

- Curtiss Hill

Curtiss Hill

MEI 2021

 &  PAU
Atlas & Axis
ISBN: 978-94-6373-715-9
hardcover
80 blz.
€19,95

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN

IN HARDCOVER

De gevierde Spaanse auteur Pau (De sage
van Atlas & Axis) onderzoekt thema's als
opoffering, eenheid en verlossing op de achtergrond van raceauto's voor een onvergetelijk verhaal over vriendschap, liefde en hoop.
Curtiss Hill is een miljonair, filantroop en een
beroemde coureur voor hondenrennen. De
sleutel tot het succes van Curtiss ligt bij zijn
ingenieur, een kat met motorenexpertise wiens
inventiviteit ervoor zorgt dat zijn raceauto's
onverslaanbaar zijn. Maar op de dag voor
de grootste race van het seizoen wordt hij
vermist! Het gerucht gaat dat hij ten strijde is getrokken! Ondertussen zit Curtiss
een freelance fotojournalist achterna
en probeert hij de waarheid achter zijn
rijkdom te achterhalen. Terwijl Curtiss
zijn vriend zoekt, escaleert een
burgeroorlog tussen katten
en honden. Al snel zullen de
vier elkaar ontmoeten en
begint de belangrijkste race
van hun leven voor leven,
gelijkheid en vrijheid!

© 2021 PAU

Grafische Roman

- Baboon!

Grafische Roman

- Baboon!

VERWACHT

Baboon!

MEI 2021

 &  PAU
Curtiss Hill,
Atlas & Axis
978-15-0671-795-1
softcover
Tekstloos
120 blz.
€16,00

REEDS

VERSCHENEN

COMPLEET
VERHAAL

Een baviaan vecht zich een weg terug naar zijn rechtmatige plek in het dierenrijk in
deze prachtig geïllustreerde, woordeloze graphic novel van de gerespecteerde Spaanse
schrijver en tekenaar Pau, auteur van Atlas & Axis!
Na de dood van zijn geadopteerde luipaardmoeder dwaalt een weesbaviaan door het
wild op zoek naar gezelschap en zijn oorsprong. De baviaan stuit op de troep bavianen
waarvan hij oorspronkelijk is geroofd en hij wordt verliefd op een wijfje uit de troep.
Aanvankelijk afgewezen, verslagen en verstoten door de alfabaviaan van de troep, traint
de weesbaviaan zijn vechtkunst om zijn plaats te verdienen in het dierenrijk!

De avonturen van AANG zijn tijdelijk opnieuw verkrijgbaar!
VERWACHT

APRIL 2021

INHOUD

Avatar, de belofte
Collector Pack
compleet

COMPLEET VERHAAL
SOFTCOVER
COLLECTOR PACK

 Gene Luene Yang
 Gurihiru
978-94-6373-707-4
3 x softcover
3 x 72 blz.
€ 29,95

Avontuur

VERWACHT

APRIL 2021

INHOUD

Avatar, de zoektocht
Collector Pack
compleet
 Gene Luene Yang
 Gurihiru
978-94-6373-708-1
3 x softcover
3 x 72 blz.
€ 29,95

COMPLEET VERHAAL
SOFTCOVER

COLLECTOR PACK

Avontuur

-

Jim Hawkins

eindelijk
betreed ik
je grond!

en mocht ik
je weer los
moeten laten,
dan zal dat niet
zijn zonder het
goud dat je
herbergt...

© 2021 ANkama editions

jim? jim,
kom terug!
jim!

39

Avontuur

-

VERWACHT

Jim Hawkins
De schat van Flint lijkt Jim Hawkins niet
ver weg. Maar Kong John Silver heeft maar
één doel: de kaart terughalen. Een begeerde
kaart die nog niet al zijn geheimen heeft
onthuld. Naarmate de twee kampen vorderen,
vermenigvuldigen de vreemde verschijnselen
zich: wat als een geest het eiland bewoont?
Wat als Flints geest zijn goud nog steeds
beschermde? En is er tenslotte echt een
nestei? Als er een schat is, valt nog te bezien
wie van Silver of Jim die als eerste zou
ontdekken ...

JUNI 2021

Jim Hawkins 3

 &  Sebastien Vastra
ISBN: 978-908-289-745-6
Softcover
64 blz.
€ 9,95
REEDS
VERSCHENEN

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET

PR E MI UM PACK
ISBN: 978-94-6373-744-9 - € 19,95

+

Inclusief.
Dossierschri
ft
& Art-Print

+

Oorlogsstrip

Berlijn wordt ons graf

belle-alliance-platz,
berlijn, 28 april 1945…

de Friedenssäule, die midden op
het plein staat en tot dan toe
wonderbaarlijk genoeg niet is aangetast door de oorlog, is getuige
van de doodsstrijd van het reich…

© 2021 Editions Paquet

christian,
de jongen
is er…

geef ons een
panzerfaust, sepp, en breng
de ander naar antonin op
de begane grond ! snel!

Oorlogsstrip

Berlijn wordt ons graf
VERWACHT

APRIL 2021

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

'De manier waarop Koeniguer het grote strijdtoneel Berlijn neerzet, met decors die meer dan zomaar achtergrondjes zijn, is ongelofelijk indrukwekkend. De camerastandpunten maken er een
bijna filmische ervaring van. De inkleuring van
Fabien Alquier is een absoute meerwaarde om de
geloofwaardigheid te vergroten.'
- stripspeciaalzaak.be

 &  Michel Koeniguer The Bridge
1/3. Neukolln ISBN: 978-94-6373-696-1
2/3. Franse Furie ISBN: 978-94-6373-697-8
Softcover
48 blz.
€ 9,95

PR E MI UM PACK
ISBN: 978-94-6373-695-4 - € 24,95

+

+

Berlijn wordt ons graf

incl.
TOTEM dis
p l ay
& Art-Prin
t

+

© 2021 Editions Dupuis

Oorlogsstrip

u-47
AGGHHH!

Heb je ze gezien?

iemand schoot een
noodsignaal af.

Da’s één fascist minder,
maar dat daar is een lafbek.
Vertrekken zonder zijn kameraden.

nee, er ging
iets fout.

Ik wil beraad. Jij, meester
en brugkommandant..
in het officierskwartier.. .

otto?
Hij schoot die
lichtkogel af.

kop dicht!

Laten we hopen dat nummer twee de voorschriften
negeert en ons hier weg probeert te halen.

jij!
ik zei:
kop dicht!

Oorlogsstrip

u-47

VERWACHT

MEI 2021

U-47

 Jennison  Balsa
11. Krijgsgevangenen
ISBN: 978-94-6373-529-2
Softcover - 48 blz. - € 9,95

REEDS

VERSCHENEN

U-47

 Jennison  Balsa
12. Breekpunt
ISBN: 978-94-6373-578-0
Softcover - 48 blz. - € 9,95

Oorlogsstrip - Het Verzet COLLECTOR PACK
VERWACHT

JUNI 2021

© 2021 Editions Fei

INHOUD

Het Verzet Collector Pack

 Plumail
 Derrien
ISBN: 978-94-6373-743-2
4 x Softcover
4 x 56 blz.
€ 39,95

Voordeelpakketten
VERWACHT

MEI 2021

Sprietje 1 + 2
voordeelpakket

 Frédéric Brremaud
 Féderico Bertolucci
978-94-6373-722-7
2 x softcover
2 x 72 blz.
€ 14,95

VERWACHT

Viravolta 1 + 2
voordeelpakket

MEI 2021

 Arnaud Delalande
 Eric Lambert
978-94-6373-723-4
2 x softcover
2 x 56 blz.
€ 14,95

VERWACHT

JUNI 2021

Engelenvlucht 1+2
voordeelpakket

 Wallace
 Rivera
ISBN: 978-94-6373-733-3
2 x Hardcover
2 x 48 blz.
€ 29,95

© 2021 Editions Dupuis

Oorlogsstrip 9.30 UUR

De Fluitspeler van Arnhem

IN ARNHEM VERZET LUITENANT-KOLONEL JOHN FROST ZICH
TEGEN DE DUITSE AANVAL VANAF DE NOORDOEVER.
NA DE MISLUKTE INNAME VAN DE SPOORBRUG
(HET WERD OPGEBLAZEN), VESTIGDE FROST ZICH AAN DE ZUIDKANT.

MEER DAN 20 VOERTUIGEN VAN HET
VERKENNINGSBATALJON VAN DE 9E SS PANTSER
DIVISIE BEGONNEN DE HOOFDBRUG OVER TE STEKEN.

EEN BERICHT VOOR
HAUPTSTURMFÜHRER,
VIKTOR GRÄBNER.

HET 3E BATALJON BRITSE
PARACHUTISTEN, BEVONDEN ZICH
OP ZO'N 2 KILOMETER VAN DE BRUG.

CHRISTUS! ONGEVEER TWEE DOZIJN
VIJANDELIJKE VOERTUIGEN STEKEN OVER.

WE MOETEN
ONZE MANNEN OP DIE
BRUG STEUNEN.

MAAR WE ZOUDEN ER VIA DE
STRATEN KUNNEN KOMEN.
LATEN WE
DAT DOEN...

WE KUNNEN NIET AFWIJKEN OP
ZOEK NAAR EEN ANDERE ROUTE.

ER IS GEEN ANDERE
MANIER, MENEER...
...NEE.

Oorlogsstrip -

De fluitspeler van Arnhem

VERWACHT

JUNI 2021

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN

IN HARDCOVER

Operatie Market Garden
1. De fluitspeler van Arnhem
 &  Antonio Gil

ISBN: 978-94-6373-732-6
Hardcover
144 blz.
€ 24,95

Nederland 1944. De grootste luchtlandingsoperatie van de geallieerde strijdkrachten in
de Tweede Wereldoorlog, Operatie Market
Garden, volgt op de succesvolle landingen
in Normandië. Er waren meer dan 100.000
soldaten bij betrokken en het tactische
doel was om een 
reeks bruggen over de
belangrijkste rivieren van Nederland in te
nemen en zo Duitsland de genadeslag toe
te dienen. Dit is de achtergrond van het
aangrijpende verhaal rond een spion van de
geheime dienst die ontsnapt aan de Gestapo.
Hij wordt opgejaagd, en zijn zoon en twee
commando's worden gerekruteerd om hem te
zoeken...
De melodie van een fluit vormt de rode
draad in het verhaal. Het is een essentieel
boek voor degenen die de Tweede
Wereldoorlog met belangstelling volgen.
De auteur documenteert met ongelooflijke
precisie de veldslagen en de ontwikkeling
van een operatie met de relevantie van de
landingen in Normandië. Het realisme van de
oorlogsscènes zorgt ervoor dat de lezer zich
erin ondergedompeld voelt...

Operatie
Nederland, september 1944

Oorlogsstrip

- NormandiË-Niemen Oostfront Squadron

kapitein...

maart 1942, ergens boven
het kanaal...

...moet ik
schieten?

boris, dit is
je laatste
kans. kom
met ons mee!

echt niet,
alain. Ik heb
liever dat
je me nu
neerschiet.

zegt u maar
wanneer!

© 2021 Mediatoon - Dupuis

kapitein!

Oorlogsstrip

- NormandiË-Niemen Oostfront Squadron

VERWACHT

JUNI 2021

In 1941, toen de nazi's net de USSR waren
binnengevallen en de Japanners klaar
stonden om
Pearl Harbor aan
te vallen, besloten de
Vrije Fransen een squadron van
vrijwillige piloten naar het Russische front
te sturen...

Normandië-Niemen
Oostfront Squadron

 Patrice Buendia Tanguy en Laverdure,
Buck Danny, Adler
 Giuseppe De Luca Black Birds
1/5. De route naar razernij
ISBN: 978-94-6373-741-8
2 /5. Het eskader van hoop
ISBN: 978-94-6373-742-5
Softcover
48 blz.
€ 9,95

COMPLEET VERHAAL
IN 5 DELEN

Sciencefiction

EH, WE
ZULLEN MOETEN
VECHTEN.

© 2021 Editions Glenat

EN WE
ZULLEN
WINNEN.

-

DE MUUR

Sciencefiction

-

DE MUUR

VERWACHT

APRIL 2021

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

De muur

&  Mario Alberti Cutting Edge,
Tex Willer, Kronieken van Legioen
ISBN 1: 978-28-8932-698-5
ISBN 2: 978-28-8932-699-2
softcover
64 blz.
€ 9,95
In een post-apocalyptische toekomst rest de wereld niets meer dan puin en verlatenheid.
De beschaving is verdwenen en de mensheid leeft van plunder- en rooftochten. In deze
hel doet Solal, een jonge en bekwame man, alles wat hij kan om zijn zus Eva, die aan een
ernstige luchtwegaandoening lijdt, te beschermen. Maar als hun medicijnvoorraad opraakt,
hebben ze maar één hoop: naar de "Muur" gaan, een gigantische, onneembare vesting die
wordt bewaakt door monsterlijke robots. In dit asiel zou een gemeenschap van machtige
mensen leven, beschermd tegen de rest van de wereld, met alle middelen die nodig zijn om
te overleven ... Maar wie weet wat er werkelijk in de 'Muur' verborgen is?

Tussen het radicalisme van Mad Max en het nihilisme van The Walking Dead,
dompelt DE MUUR ons onder in een maalstroom van stof, roest en bloed.

© 2021 Editions Glenat

Sciencefiction

-

DE DOMINANTEN

SMERIGHEID.

EN WAT
BEN JIJ?

ZO TE
ZIEN BEN JE
DE EERSTE IN
JE SOORT!

Sciencefiction

-

DE DOMINANTEN

VERWACHT

MEI 2021

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

Wat als de grootste bedreiging voor de mensheid zichzelf is?
In de nabije toekomst is er een raadselachtig buitenaards ras naar onze
planeet gekomen. Niemand weet waar deze "indringers" vandaan komen
of wat hun doel is omdat ze geen interactie hebben met mensen. Wat we
wel weten, is dat de nabijheid van sommige ervan reacties
op individuen en hun omgeving uitlokt: misselijkheid,
hysterie, migraine, uitdroging ... In het midden van
deze onrust staat Andrew, ervan overtuigd dat hij
zijn hele familie verloren heeft. Hij weet niet dat
zijn dochter, Amanda, nog leeft en dat zij zich op
haar beurt heeft aangesloten bij een bijzonder
gewelddadige groep verzetsstrijders…

De Dominanten

Runberg Warship Jolly Roger,
Schaduwspel der Shinobis
Toledano WW 2.2, Ken Games, Orbital
ISBN 1: 978-28-8932-718-0
ISBN 2: 978-28-8932-719-7
softcover
56 blz.
€ 9,95


Sciencefiction

-

SOLO
Legatus !

Legatus !

Ik dacht al bekende
stemmen te horen. Poderoso,
je bent langer dan ooit, en
jij, Chica, je ziet er nog
wijzer uit.

Ik ben nog
nooit zo blij
geweest.

Legatus.
Je bent het
echt.

oh, Legatus,
je ar,!

De weg is bezaaid
met hindernissen,
waarvan sommige
moeilijk te paseren
zijn, weet je.

Oh, ik
kan het niet
geloven.

© 2021 Editions Dargaud

het is
goed.

Een kleine prijs voor
mijn redding en wat ik heb
kunnen leren sinds ze me
onderdak gaven.

ik denk dat we
elkaar heel veel te
vertellen hebben,
toch?

Sciencefiction
VERWACHT

-

SOLO

Solo Legatus 2,

MEI 2021

Lopen zonder stof op te laten dwarrelen
&  Oscar Martin
ISBN: 978-28-8932-717-3
Hardcover
96 blz.
€ 24,95

REEDS

VERSCHENEN

Wanneer Legatus eenmaal verdwenen is, wordt zijn gedachtegoed verheerlijkt door vele
duizenden inwoners en is zijn ideaal doorgedrongen tot alle denkende soorten, wat een
sociale- en gedachtenrevolutie veroorzaakt. Wat niemand kon voorzien, is dat een nieuwe
manier van leven nog meer complicaties teweegbrengt. Alles raakt in een stroomversnelling,
hoewel de komst van deze nieuwe manier van samenleven ook een oplossing zou kunnen
bieden. Hoe het ook zij, er staat iets op ontploffen...

PR E MI UM PACK
ISBN: 978-94-6373-716-6 - € 34,95

+

Incl. TOTEM di
splay
& genummerde
en
gesigneerde A
rt-Print

+

Sciencefiction
Red Sun 1+2
voordeelpakket

 Louis Khaal, Tessa
 Ale
ISBN: 978-94-6373-740-1
2 x Softcover
2 x 56 blz.
€ 14,95

VERWACHT

© 2021 Kamiti

JUNI 2021

-

RED SUN VOORDEELPAKKET

Sciencefiction

-

SEGMENTEN COLLECTOR PACK

VERWACHT

JUNI 2021

INHOUD

Segmenten
Collector Pack

 Richard Malka
 Juan Gimenez
De metabaronnen
978-94-6373-739-5
3 x Softcover
3 x 56 blz.
€ 29,95

HA HA… VEEL TE
LICHTE DOSIS,
LIEVERDS…

EEN LASERSCALPEL
IS PERFECT.

EN NU
IS HET
KINDERSPEL!

WAT EEN AMATEURS
DIE DEVIANTEN…

MAAR JE MOET JE NIET BRANDEN…
DIE TWEE GAAN EEN BENAUWD
KWARTIERTJE DOORBRENGEN!
EN NU WIJ DRIEËN!
HALLO? PLAATSELIJKE POLITIE?

© 2021 Editions Glenat

Sciencefiction

-

TERENCE TROLLEY

ongelofelijk!
wat doet die
trolley- sukkel
hier?

als hij greg nog
steeds heeft, zal hij
ervoor boeten!

Goed. genoeg
getreuzeld, heren! Ik
wil die jongen levend!
en met
rente!
leg de rest
maar om!

dat zal
ze leren!

kom,
chef.

dit doet me denken
aan toen we de
sloppenwijken van
cristo schoonveegden!

© 2021 Drakoo

hou je mond!

geen
getuigen!

huurlingen... geen waarschuwingsschot...
ze zullen ons niets
cadeau doen!
zijn die van
panaklay?

stop!

Sciencefiction

-

TERENCE TROLLEY

VERWACHT

JUNI 2021

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

Multinational Panaklay
Panaklay heeft
heeft twaalf
twaalf jaar
Multinational
jaar geleden
geleden een
een onderzoekslaboratorium
onderzoekslaboratorium gefinancierd
gefinancierd
om de buitenzintuiglijke waarnemingen van zeer jonge kinderen te onderzoeken voordat
om de buitenzintuiglijke waarnemingen van zeer jonge kinderen te onderzoeken voordat
hun fontanel, de "opening naar de hersenen", sloot. Norton, een van de projectleiders,
hun
de "opening
naaruitbuiting
de hersenen",
sloot.kleintjes
Norton, en
eenheeft
van de
was fontanel,
verontwaardigd
over de
van deze
hetprojectleiders,
laboratorium
was
verontwaardigd
over
de
uitbuiting
van
deze
kleintjes
en
had
het
laboratorium
gesaboteerd voordat hij ontsnapte met twee van de meest veelbelovende
kinderen.
gesaboteerd voordat hij ontsnapte met twee van de meest veelbelovende kinderen.
Tien jaar later heeft Panaklay het spoor van Norton teruggevonden. Norton roept de hulp in
van zijn
Trolley. Niemand
zichNorton
ervan bewust
dat de vreemde
krachten
van de
Tien
jaarneef
laterTerence
heeft Panaklay
het spoorisvan
teruggevonden.
Norton roept
de hulp
in
kinderen aan het ontwaken zijn en dat ze alles op hun kop zullen zetten...
van zijn neef Terence Trolley. Niemand is zich ervan bewust dat de vreemde krachten van de
kinderen aan het ontwaken zijn en dat ze alles op hun kop zullen zetten. Het zal een enkele
reis zijn vol angstige momenten.

Terence Trolley

 Serge Le Tendre
Op zoek naar de tijdvogel,
Chinaman
 Patrick Boutin-Gacné
De orde van de Drakenridders,
De zielenvreter
ISBN 1: 978-28-8932-736-4
ISBN 2: 978-28-8932-737-1
softcover
48 blz.
€ 9,95

© 2021 Glenat
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KOLONISATIE
Kolonisatie

5/6/6 Oproer
 Denis-Pierre Fillipi
 Vincenzo Cucca
Pandamonia, Hot Charlotte
978-28-8932-738-8
softcover
48 blz.
€ 9,95

Commodore Illyatov heeft besloten om Milla en haar team te integreren in de mysterieuze
Shadow Unit. Het doel van dit team: vanuit de schaduw opereren om zo de geheimen van de
verlaten schepen te ontdekken en de betrokkenheid van de Raiders, de Agency en de Atils bij
het mislukken van het oorspronkelijke kolonisatieplan te onthullen. Tijdens hun eerste missie als
schaduwagenten overmeestert Milla's team een groep Skimmers met waardevolle bezittingen,
waaronder de coördinaten van een verloren schip. Terwijl Milla op onderzoek uit gaat, moet
de commodore een onopgeloste kwestie oplossen: hoe kwam deze kleine groep aan zulke
belangrijke informatie? Is dit een teken dat de vijand ook in zijn gelederen is geïnfiltreerd?

REEDS

VERSCHENEN

COLLECTOR PACK

STAR WARS COLLECTOR PACKS

COMPLETE VERHALEN IN EEN FRAAIE SLEEVE.

COLLECTOR PACK
VERWACHT
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Star Wars
Collector Pack 8,
Rebellen & Rovers

 Gene Luene Yang
 Phil Noto
978-94-6373-709-8
3 x softcover
3 x 64 blz.
€ 29,95
Nadat ze het Keizerrijk en de verraderlijke Trios van Shu-Torun een flinke slag hebben
toegebracht, sluiten rebellenleiders prinses Leia Organa, smokkelaar Han Solo, wookiee
Chewbacca en Jedi-in-opleiding Luke Skywalker zich weer aan bij de vloot; ze kijken uit naar
hun volgende missie.
De hoop op succes
van het verzet slinkt
echter wanneer het
Keizerrijk in actie
komt om de rebellen
voor eens en altijd
uit te roeien...
REEDS
VERSCHENEN

© 2021 MARVEL Star Wars

INHOUD
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- Pedro Pérez

Pedro Pérez Artbook
Pin Up Girls
ISBN: 978-84-1221-605-9
 Pedro Pérez
hardcover
96 blz.
€ 30,00

Pedro Pérez kennen we van de enigzins
nerdy, onschuldige maar oh zo sexy
Trizia. Met de wulpse en vloeiende lijnen,
gecombineerd met zijn beheersing van de
vrouwelijke anatomie, legt hij de basis
voor zijn onweerstaanbare pin-ups.
Een heerlijk kijkboek!

REEDS

VERSCHENEN
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Muse

 James Martin
ISBN: 979-10-9631-569-7
hardcover
350 blz.
€ 55,00

- Muse

Dit boek bevat 350 pagina's met
kunstwerken van de kunstenaar James
Martin, die momenteel lesgeeft op de
illustratie-afdeling van Ringling College of
Art and Design in Sarasota, Florida. James
Martin staat bekend om zijn bijdragen aan
animatiefilms van Disney en Dreamworks
en wordt gerespecteerd als bekwaam
tekenaar en schilder. Belangrijke invloeden
op zijn werk in MUSE zijn Dean Cornwell
en Alphonse Mucha, die Martin uitgebreid
heeft bestudeerd. Afgezien van kunstwerken
kun je uitleg vinden die je helpen Martins
benadering van het maken van zijn
tekeningen te begrijpen, van hem te leren en
zijn proces na te bootsen.
Dit is een A4-hardcover boek van 350
pagina's gedrukt op 150g Munken Lynxpapier, met een matte afwerking op de
omslag en een logo in reliëf op de voorkant
en rug.

© 2021 Edicions Caurette

Art-Book
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Art-Book
Los Angeles
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VERWACHT
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 Sylvain Despretz
ISBN: 979-10-9631-576-5
hardcover
424 blz.
€ 55,00
Los Angeles is een veelzijdig boek en de plaats waar
Sylvain Despretz de afgelopen 20 jaar gewoond
heeft. Als gerenommeerde kunstenaar werkt hij
achter de schermen met de groten der aarde om
de visioenen van Ridley Scott, David Fincher, Andrei
Konchalovsky, Mike Newell, Tim Burton en Stanley
Kubrick op papier te zetten. Storyboards, concept
art, schilderijen en illustraties zijn de instrumenten
die hij gebruikt om meesterwerken als (The Fifth
Element, Gladiator, Black Hawk Down, Eyes Wide
Shut) tot leven te brengen. Op deze pagina's onthult
de auteur zijn roeping: die van een kunstenaar
en ambachtsman, die zijn talent inzet om de
droommachine die Hollywood is, te laten draaien.
Doorspekt met anekdotes, observaties en overpeinzingen over de afgelopen twee decennia, is dit boek
een unieke must-have voor iedereen die geïnteresseerd is in film en kunst in het algemeen.

Sylvain Despretz
is een leerling van wijlen
Jean "Mœbius" Giraud

© 2021 Edicions Caurette
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Endzone

 Cromwell
ISBN: 979-10-9631-530-7
hardcover
228 blz.
€ 40,00

- Endzone
Cromwell heeft voor dit album niet alleen
allerhande dozen uit zijn archief opgediepd,
want dit zijn meer dan 7 jaar aan werken die hij
heeft verzameld en afgedrukt naast werk uit de
stripboeken die hij vandaag de dag tekent. Hier
vind je al zijn favoriete onderwerpen geserveerd in
zijn geheel eigen stijl met een intense beheersing
van kleur en materialen, en met het vermogen
om een sfeer op te roepen waarvan alleen hij het
geheim kent.

© 2021 Edicions Caurette
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- Daya

“Ik heb altijd een voorliefde gehad voor schetsen.
Ik zou liegen als ik zei dat een deel daarvan niet
voortkwam uit ongeduld, maar het is ook de
frisheid van de markeringen en de hand van de
kunstenaar die zo duidelijk naar voren komt in de
keuzes. Wat te laten zien, wat weg te laten en wat
te suggereren? Het moet net genoeg zijn om de
verbeelding van de kijker te prikkelen. Dat heeft
me altijd gefascineerd. Dus hoop ik dat je geniet
van deze kleine reizen en de epische avonturen die
in dit album zijn getekend, geïnkt en geschilderd.
Ik hoop dat ze je inspireren om zelf avonturen te
beleven."

Daya



Danya Daniel Landerman
ISBN: 979-10-9631-580-2
hardcover
350 blz.
€ 50,00

