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Nu de winkels in Nederland, na een sluiting van bijna vijf maanden weer
open zijn, vinden de producties van Uitgeverij L opnieuw hun weg naar
de (strip)boekwinkels. In dit nummer van Leesvoer presenteren we onze
eerste nieuwe uitgaves van 2021, waarna vervolgens de geplande boeken
voor 2021 zullen volgen. Lees hier wat je in mei en juni van ons kunt verwachten. We wensen je alvast veel leesplezier op een terrasje, balkon of tuin.
Rob van Bavel • Uitgever
Thom Roep | Piet Wijn

DOUWE DABBERT | #21
Het gemaskerde opperhoofd

978-90-8886-680-7
978-90-8886-681-4

MEI 2021
SC | 48 pagina’s | € 9,95
HC | 48 pagina’s | € 19,95

Drie tovenaarskinderen gingen uit logeren. Domoli in Siberië, Pief in Japan en
Kijfje in Amerika. Douwe Dabbert krijgt
van hun vaders het dringende verzoek
het drietal weer thuis te brengen.
Via De kast met duizend deuren belandt hij in Siberië, waar hij samen met
Domoli een spannend avontuur beleeft.
Met Het schip van ijs gaan de twee daarna naar Japan, waar Pief hen met De
zwarte kimono opwacht. En dan nu per
luchtballon naar Kijfje. Maar die voelt er
niets voor om terug naar huis te gaan…
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EEN
SPROOKJESACHTIGE
KLASSIEKER
Martin Lodewijk

AGENT 327 | #9 De gesel van Rotterdam

HERUITGAVE MET NIEUW GETEKENDE COVER
ISBN 978-90-8886-604-3
ISBN 978-90-8886-605-0

MEI 2021

| SC | 48 pagina’s | € 9,95

| HC | 48 pagina’s | € 19,95

Het hoofd van de oliemultinational Sell is op raadselachtige wijze
spoorloos verdwenen. Dat hier meer achter steekt ontdekt Agent
327 als hij op aangeven van Olga Lawina een bezoek brengt aan een
privé-kliniek van dubieuze naam en faam. Kort daarop stijgt het water hem, letterlijk, tot de lippen. En Olga? De rondborstige blondine
heeft – maar niet vrijwillig, dat dient gezegd – een ontmoeting met
een levende legende, Wu Manchu, de erfgename van het Kwaad, die
is voorbestemd te heersen over de gehele wereld. En dan wordt een
heleboel duidelijk...

Sylvain Runberg | Joan Urgell

DE SPLITSING | #2
Verzet

978-90-8886-688-3

JUNI 2021

HC | 52 pagina’s | € 19,95

Juliana Brovic leidt een vredig leven met haar twee
kinderen en haar man. Tot het ondenkbare gebeurt:
de oorlog breekt uit. Juliana zal er dan alles aan doen
om het fragiele evenwicht tussen de inwoners en de
militaire troepen in haar kleine stadje te bewaren. Maar
de situatie zal geleidelijk verslechteren...
In dit besneeuwde land doen de namen van steden
denken aan de Balkan, maar de oorlog in het voormalige
Joegoslavië is ver weg. De geschiedenis herhaalt zich in
het heden.

een indringend
verhaal
COMPLEET IN 2 DELEN
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Gerard Leever

SUUS & SAS VAKANTIEBOEK

JUNI 2021

978-90-8886-691-3 | SC | 96 pagina’s | € 8,95

De bekende tweeling uit het weekblad Tina komt deze
zomer met een eigen vakantieboek. Het Suus en Sas
vakantieboek zit barstensvol met strips, puzzels, spelletjes en het Dagboek van Sas. 100 pagina’s plezier met
Suus & Sas.

D e fav o r i e t e
strip uit de Tina
corr_s&s_vakantieboek_binnenwerk_print.indd 18

Martin Lodewijk

AGENT 327 | INTEGRAAL #7
2003 - HEDEN

978-90-8886-683-8
978-90-8886-684-5

JUNI 2021

HC | 208 pagina’s | € 32,95

LUXE | 208 pagina’s | € 89,95

19-04-21 11:33

Alle avonturen van Agent 327 worden – voor het eerst – compleet gebundeld in de acht delen van Agent 327 integraal.
In dit zevende deel staat naast een uitgebreid dossier ook
de verhalen Het oor van Gogh, De vlucht van vroeger en De
Daddy Vinci code.
Voor zijn gehele oeuvre ontving Martin Lodewijk in 1978 de
Stripschapprijs.
DE LUXE EDITIE
VAN AGENT 327 INTEGRAAL #7
IS IN LINNEN
GEBONDEN MET EEN
STOFOMSLAG
EN BEVAT
EEN GENUMMERDE
EN DOOR
MARTIN LODEWIJK
GESIGNEERDE
PRENT.

Christophe Arleston | Olivier Boiscommun

DANTHRAKON | #2
De grillige Lireley

MEI 2021

978-90-8886-686-9
978-90-8886-687-6

SC | 48 pagina’s | € 9,95
HC | 48 pagina’s | € 19,95

Nuwan, leerling-kok bij de magiër Waïwo, zag zijn leven compleet veranderen toen het machtige boekwerk
Danthrakon hem in zijn greep kreeg. Samen met de
studente Lereeh zoekt hij naar een manier om de vloek
te doorbreken. Inquisiteur Amutu, die verboden magie
vermoedt en het kostbare geschrift in handen wil krijgen, achtervolgt hen meedogenloos in zijn Mygatula,
een gigantisch weefgetouw van spreuken en stormen.

DE nieuwe trilogie door
het stripgenie
christophe arleston
Hij gaat los,
hij wil eruit...
Oh, lieve
heer!

hij is er
vandoor!

de danthrakon is weg!
madame dwyne, laat het
schip doorzoeken!
het lijkt...

Ouaiisss...
Mmhhhh!
Dankzij de magie
bleef dit paleis
overeind, en...

...Nu vreet het
zichzelf op!

...erop dat ons besturingsysteem
in de war is, meneer de hertog.

wat… wat
zijn dat voor
tentakels?!

Tirlipuh!

Nuwan! Je maakt me bang!

daar
gaan we!

Waar ga je
heen?!

Denk je,
dat we hem
moeten volgen?

Ik... ik weet niet
meer wie hij is!

Ik ben wie
ik ben, en ik weet
wat ik moet doen...

Nuwan of de
danthrakon?

we gaan
dooood!

niet per se vandaag.
heb vertrouwen!

48

danthrakon_2_binnenwerk_print.indd 48

danthrakon_2_binnenwerk_print.indd 16

08-03-21 14:07

08-03-21 14:11

Didier Tarquin | Lyse Tarquin

U.C.C. DOLORES | #2

De wezen van Fort Messaoud
978-90-8886-663-0
978-90-8886-664-7

MEI 2021

SC | 48 pagina’s | € 9,95
HC | 48 pagina’s | € 19,95

De UCC Dolores is op het eiland Mety-Mety gestrand. De
nieuwe pioniers werken in de mijnen om een voortstuwingskristal te winnen en zo Mony en Kash weer op weg
te krijgen. Ondertussen oefent Money met wapens om
zich te leren verdedigen, in afwachting van de beproevingen die op haar toekomstige pad. Ze ontdekt dat er een
legende bestaat die verband houdt met de cultus van de
kristallen waarover haar vader in zijn notitieboekje sprak.
Het verhaal van een man, door de Rasseths beschouwd als
de god van de goden: een zekere Tassili de rode...

Didier Tarquin treedt met U.C.C. Dolores
buiten het universum van Troy
goed...
gewoon een
kwestie van
instinct.

he! he!
he!

start!
eén!

kom mee,
voordat die
idioot zich
laat doden.

kash vs 303

en
twee!

en
dr

het is
happy hour,
makker!

drie!

nou ja...
wat leren ze
jullie in het
klooster?

en ik bied
het eerste
rondje
aan!

oefening in
snelheid bij noodgevallen... met maar
twee kogels was het
een val, niet?

raging bull
250 pts

mega balboa
300 pts
4

5
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hyper baracuda
500 pts
er klopt iets
niet...

waar
wacht-ie
op?

...de robot
reageert niet.

jessy/katana
vs 303

geen
tijd meer
om na te
denken.

fase 2!

ik stort
me in de
strijd.
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NU AL EEN KLASSIEKER

Een van de drie beste boeken van 2020
- Stripspecaalzaak.be 978-90-8886-551-0 | HC

160 pagina’s | € 39,95

DE BESTE STRIPS
LE ES J E I N E PPO!

0

0

STRIP
BLAD

GEWOON DE ALLERBESTE STRIPS!

NR . 05 • G 4, 50
0 4 - 03-2021

0

STRIP
BLAD

ELKE 2 WEKEN

STRIP
BLAD

0

STRIP
BLAD

LLERBESTE
G E WOON DE A

STRIPS

NR . 10 • G 4, 50
13 - 05 -2021
ELKE 2 WEKEN

Fokke en
Sukke terug
op het
oude nest

NR . 04 • G 4, 50
18 - 02-2021
ELKE 2 WEKEN

WAT HEBBEN
JANUA RY,
DIRKJ AN EN
COR MOREL LI
GEMEE N ?

ROODHAAR
MET DE SCHRIMMERT
IN DE AANVAL!

G E W OO N D E ALLE
R B E STE STR I PS

IPS
LERBESTE STR
GEWOON DE AL

NR . 06 • G 4, 50
18 - 03- 2021
ELKE 2 WEKEN

ELSJE

survival
of the
chillest

GERBEN
WINT DE
STRIP
SCHAP
PRIJS

Een film
brengt
Franka naar
een andere
tijd !
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