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Er staan zoveel aankondigingen in deze editie van Leesvoer,
dat er maar weinig ruimte overbleef voor mijn intro. Dat is
natuurlijk geen probleem, want het gaat op de eerste plaats om
alle boeken die de komende tijd gaan verschijnen, en dat zijn er
heel wat! Ik wens je alvast veel leesplezier!
Rob van Bavel • Uitgever

Christophe Arleston | Alessandro Barbucci

978-90-8886-709-5 | SC | 56 pag. | € 9,95
978-90-8886-710-1 | HC | 64 pag. | € 19,95

Fourmille Gratule en Yuri Podrov zijn in Ekhö
terechtgekomen en moeten daar hun plek vinden.
Ondertussen wordt Fourmille regelmatig in bezit
genomen door de persoonlijkheid van recent overleden mensen... Maar dit keer is de dode anders,
want vanwege een spook doorkruizen ze China,
achternagezeten door een groep ninja’s.

De wrede Sarkoen’hr maakt zich op om het sterrenstelsel over te nemen en Graniet, die zich op
Kluit bevindt, is de laatste hoop van de Federatie.
In de mysterieuze Grot der Blikken zou ze haar
kracht terug kunnen vinden waarmee ze de grote
aanval die op het punt staat ontketend te worden,
kan afweren.

Het is al weer 22 jaar geleden dat Douwe Dabbert
in het verborgen dierenrijk was. Tot zijn grote
verbazing ontmoet hij op een avond de beer
Thorm, die gevangen wordt gehouden en als
kermisattractie wordt uitgebuit. Douwe bevrijdt
zijn oude vriend en belooft hem terug te brengen.
Dat gaat helaas niet zonder slag of stoot…

ARLESTON

7. Tanden van steen

De horden van het duister
9. Een zee van licht

DE WOUDEN VAN OPAAL

6. De betovering van
de pontifex

MARTINO

5. De wortelstad

DE VERBOLGEN VONKEL

serie 2

0. Het lot van de jongleur
11. De vergeten mythe

12. De verbolgen vonkel
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Deel 12 De verbolgen
vonkel

DOUWE DABBERT #22

Christophe Arleston | Stefano Martino

DE WOUDEN VAN OPAAL | #12
De verbolgen vonkel

•

3. Het groene litteken

Terug naar het verborgen dierenrijk

978-90-8886-732-3 | SC | 56 pag. | € 9,95
978-90-8886-733-0 | HC | 56 pag. | € 19,95

arleston - martino

4. De kerkers van Nenuuf

De grot der blikken

978-90-8886-734-7 | SC | 52 pag. | € 9,95
978-90-8886-735-4 | HC | 52 pag. | € 19,95

DE WOUDEN
VAN OPAAL
serie 1

2. Het toverboek van
de ketter

Thom Roep | Piet Wijn

YTHAQ # 17

Een spook in Peking

. De armband van Cohars

Christophe Arleston | Adrien Floch

EKHÖ # 10

978-90-8886-738-5
978-90-8886-739-2

NOVEMBER 2021
SC | 52 pag. | € 9,95
HC | 52 pag. | € 19,95

Luksand, de erfgenaam van Darko, is in het geheim naar de Academie van
het Licht gegaan om daar magie te studeren. Echter weten de Verlichte
Verlossers niet dat degene die zij opleiden hen wil vernietigen... Ondertussen zijn Altaï en Rodombre op zoek naar een geleerde die de toverstokken kan ontcijferen om zo het ware verhaal van Darko te achterhalen. En
wat nog belangrijker is, zij kunnen hen ook naar de Titaan van het Licht
leiden, waar hen een ongelooflijke bron van magie wacht...

Rob van Bavel | Fred de Heij

HAAS | #7
Ontspoord

978-90-8886-728-6
978-90-8886-729-3

OKTOBER 2021
SC | 48 pag. | € 9,95
HC | 64 pag. | € 19,95

De leden van de verzetsgroep Haas, onder leiding van pastoor Doornbosch, komen bij elkaar voor een nieuwe missie.
Ze beramen een overval op het transport van een aantal
leiders van de April-mei-stakingen van 1943.
Het transport loopt per spoor, wat betekent dat er een trein
moet worden gestopt. Gelukkig draaien Donkersloot en
Vandervelden daar hun hand niet voor om. Met een simpel plan is dat een fluitje van een cent, totdat de situatie
bruusk gewijzigd wordt.

De Biesbosch in
oorlogstijd

HARDCOVER INCLUSIEF 16
PAGINA’S TELLEND DOSSIER EN
HET BONUSVERHAAL
HONGERKERST

KENNY RUBENIS

Kenny Rubenis

DATING FOR GEEKS | #12
Old school

978-90-8886-603-6

NOVEMBER 2021
SC | 48 pag. | € 9,95

DATING FOR GEEKS

Dating. Als ouderwetse romanticus op zoek naar een “huisje,
boompje, beestje” moet je wel. Maar wat als de huisvrouw van
je dromen liever gewoon zelf blijft werken en bovendien veel
meer verdient dan jij? Of als je ideale ouderwetse échte man alleen maar bezig is met nieuwerwetse technologie en juist heel
woke is?

OLD SCHOOL

Dating for Geeks is een strip voor iedereen die op zoek is naar
iemand om klassieke tekenfilms mee te kijken, iedereen die
al iemand gevonden heeft om een huis met vintage meubels
mee in te richten en iedereen die liever gewoon net als vroeger
vrijgezel blijft.
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Aloys Oosterwijk

COR MORELLI | #3
Beulskind

978-90-8886-750-7

OKTOBER 2021
SC | 48 pag. | € 9,95

Rechercheur Cor Morelli mijmert graag na over onopgeloste zaken, de zogenaamde open dossiers. Intrigerende
cold cases die na tal van jaren nog steeds een mysterie
zijn. Maar terwijl hij in het duister tast, krijgt de lezer net
dat stukje extra informatie waardoor de dossiers alsnog
een open boek blijken te zijn.

EEN NIEUWE COLLECTIE
OPEN DOSSIERS
Robbert Damen | Romano Molenaar

ROODHAAR | #6

Het jaar van de Tweeling
978-90-8886-596-1
978-90-8886-597-8
978-90-8886-598-5

OKTOBER 2021
SC | 48 pag. | € 9,95
HC | 48 pag. | € 19,95
luxe | 64 pag. | € 49,95

Roodhaar wordt gevangen genomen door een mysterieuze tweeling die zeer bedreven is in tal van krijgskunsten.
Roodhaar is heel belangrijk voor hen want zij is de spil in
een onmogelijke opdracht die ze mogelijk met de dood
zal bekopen.

DE LUXE EDITIE VAN
ROODHAAR #6 HET JAAR VAN DE TWEELING
HEEFT EEN DOSSIER VAN 16 PAGINA’S,
IS LUXE GEBONDEN MET EEN LINNEN RUG
EN BEVAT EEN GENUMMERDE EN DOOR
ROMANO MOLENAAR GESIGNEERDE PRENT.
OPLAGE 300 EX.

Hans van Oudenaarden

WYNONA | #1

Als de beer ontwaakt
978-90-8886-725-5
978-90-8886-726-2
978-90-8886-727-9

OKTOBER 2021
SC | 48 pag. | € 9,95
HC | 48 pag. | € 19,95
Luxe | 64 pag. | € 49,95

Als de cynische, uitgebluste advocaat Daniel Favreau op
een dag wordt gevraagd om z’n ergste vijand juridisch bij
te staan, aarzelt hij maar heel even. De zaak lijkt hopeloos,
maar Daniel kan het geld goed gebruiken. Bovendien, het
geeft Daniel de kans een paar dagen op te trekken met
de mooie WYNONA. Op een of andere manier doet het
meisje hem denken aan z’n vroegere zelf.Hoe kon Daniel
weten dat er buiten het onder-breken van zijn permanente dronkenschap nog veel meer van hem gevraagd
zou worden. En wat is dat griezelige, donkere monster dat
begint te ontwaken in de krochten van Daniels ooit zo eerloze ziel? Gaat het Daniel eigenlijk wel lukken om GEEN
HELD te worden?

DE OPVOLGER VAN
RHONDA DOOR HANS
VAN OUDENAARDEN
DE LUXE EDITIE VAN WYNONA #1
HEEFT EEN DOSSIER VAN 16 PAGINA’S, IS
GEBONDEN IN EEN LINNEN RUG EN BEVAT
EEN GENUMMERDE EN DOOR HANS VAN
OUDENAARDEN GESIGNEERDE PRENT.
GELIMITEERDE OPLAGE VAN
300 EXEMPLAREN.
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Wim Huijser | Jelle de Gruyter | Eric Heuvel

SJOERD DE VRIJ

Het Vuur van de Vrijheid
978-90-8886-751-4
978-90-8886-752-1

OKTOBER 2021
HC | 40 pag. | € 14,95
Luxe | 40 pag. | € 49,95

Deze bijzondere uitgave vertelt het waargebeurde
verhaal van Sjoerd de Vrij, een reporter van Radio
Herrijzend Nederland, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werkzaam was voor het verzet. Aan het
eind van de oorlog was Sjoerd aanwezig bij de capitulatiebesprekingen van de Duitsers in 1945 in Hotel de Wereld in Wageningen. Hij is ook de initiatiefnemer van Het Vuur van de Vrijheid dat sinds 1946
elk jaar op 4 mei wordt doorgegeven aan nieuwe
generaties.

EENMALIGE LUXE OPLAGE VAN 300
STUKS - IN LINNEN GEBONDEN INCLUSIEF GENUMMERDE EN DOOR
ERIC HEUVEL GESIGNEERDE EX LIBRIS.

Sjoerd de Vrij en Het Vuur van de Vrijheid is een verhaal in de traditie van De ontdekking en De zoektocht, twee grote successen van Eric Heuvel waarvan
wereldwijd honderdduizenden albums zijn verkocht.

In samenwerking met
Stichting Nationaal Erfgoed
Hotel De Wereld

Lodewijk & Friends

AGENT 327 | INTEGRAAL #8
1986 - 2021

978-90-8886-759-0
978-90-8886-760-6

LODEWIJK
& FRIENDS

1 986 - 2021

HC | 224 pag. | € 32,95
Luxe | 224 pag. | € 89,95

Voor wie de dossiers van Agent 327 niet kent: Agent 327,
die in werkelijkheid Hendrik IJzerbroot heet, is het geesteskind van auteur Martin Lodewijk (1939), die ook naam
en faam geniet als bedenker en scenarioschrijver van de
immens populaire sf & fantasy-reeks Storm.
Alle avonturen van Agent 327 worden – voor het eerst –
compleet gebundeld in de acht delen van Agent 327 integraal. Dit is het afsluitende deel van de reeks.

I NTEG R A A L 8

LODEWIJK
& FRIENDS

NOVEMBER 2021

Deze luxe editie van
Agent 327 - Integraal 8
verschijnt
in een gelimiteerde
oplage van
200 genummerde
exemplaren.

INTEGRAAL 8

Het vijfde deel won in 2020 de Stripschappenning voor
beste Integrale uitgave.

Het afsluitende deel van de integrale reeks
in luxe en reguliere uitvoering
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KEN BROEDERS

Ken Broeders

KEN BROEDERS

DRIFTWERELD | #3
_ DERDE DEEL _

EEN VERHAAL OVER EEN HEKS

Een verhaal over een heks

DRIFTWERELD

978-90-8886-758-3
978-90-8886-756-9
978-90-8886-757-6

NOVEMBER 2021

SC | 56 pag. | € 9,95
HC | 56 pag. | € 19,95
Luxe | 88 pag. | € 49,95

EEN VERHAAL OVER EEN HEKS

Driftwereld, een verborgen wereld waar fabelachtige
wezens leven, wordt bedreigd door een heks. Gedreven
door haat, laat ze een spoor van vernieling en dood achter
zich.
Een verhaal over een heks is het derde deel uit de Driftwereld-trilogie, waarin Ken Broeders je meeneemt op een
fantastische reis waarbij het kwaad nooit ver weg is.
Het tweede deel - Een verhaal over tovenaars werd genomineerd als beste album van 2020.
Ze… ze laat
Me… binnen!

Ysabeau… jij
vreselijk stom
mensenwicht!

ik... ik kan...
je voelen... in mijn
hoofd... het... het
is alsof ik begin
te vallen!

hou... hou me tegen!

KEN BROEDERS

KEN BROEDERS

h-haar geheugen
opent zich!
zoveel indrukken!!

_ DERDE DEEL _
EEN VERHAAL OVER EEN HEKS

DRIFTWERELD

Ik…
kan… Het
niet… Aan!
Het is
Teveel!

teveel!

Stop!

EEN VERHAAL OVER EEN HEKS

20

driftwereld_2_binnenwerk_print.indd 20

01-09-20 16:23

DE LUXE EDITIE VAN DRIFTWERELD
IS GELIMITEERD TOT EEN OPLAGE
VAN 500 STUKS, EN INCLUSIEF
EEN UITGEBREID GEÏLLUSTREERD
DOSSIER VAN MAAR LIEFST 32
PAGINA’S.
ELK ALBUM BEVAT EEN GENUMMERDE EN DOOR KEN BROEDERS
GESIGNEERDE EX LIBRIS.

vooruitblik DECEMBER 2021

Michael Butterworth | Don Lawrence
Trigië - integraal #4 - REGULIERE EDITIE

Michael Butterworth | Don Lawrence
Trigië - integraal #4 - LUXE EDITIE

Henk Kuijpers e.a.
ODE AAN DE TANDEN VAN DE DRAAK

978-90-8886-761-3 | 192 pag. | € 32,95

978-90-8886-762-0 | LUXE | 192 pag. | € 89,95

978-90-8886-767-5 | HC | 48 pag. | € 22,95

Of het nu buitenaardse veroveraars zijn, gemanipuleerde dictators of een reis om de planeet,
iedere keer staat Trigo voor de uitdaging om voor
het voortbestaan van het rijk en soms zelfs de
hele planeet te strijden.
In dit album zijn, naast een uitgebreid dossier
over het ontstaan van de reeks en de architectuur
van Trigopolis, ook de verhalen De strijd om de
macht, De rode dood, De valse keizer, De vijf
opdrachten van Trigo en Dreiging uit het heelal
opgenomen.

DE LUXE EDITIE VAN
TRIGIË – INTEGRAAL 4
(200 EXEMPLAREN) IS IN
LINNEN GEBONDEN EN
BEVAT EEN GENUMMERDE EN
DOOR ROMANO MOLENAAR
GESIGNEERDE PRENT.

Verzamelaar Rob Lamping begon in 2020
aan een bijzonder project. Als ode aan de
Franka tweeluik De tanden van de draak en De
ondergang van de Donderdraak vroeg hij 20 striptekenaars om een van de covers te hertekenen
in hun eigen stijl. Het resultaat is verbluffend,
en wilde Rob niet alleen voor zichzelf houden.
Vandaar deze bundeling van de bijdrages van
o.a. Henk Kuijpers, Eric Heuvel, Kristof Spaey,
Romano Molenaar, Hans van Oudenaarden, Kim
Duchateau, Danker Jan Oreel, IJsbrand Oost, Dick
Heins e.v.a.

herdrukken november/DECEMBER 2021

Thom Roep | Piet Wijn
DOUWE DABBERT | HET MONSTER VAN
HET MISTMEER

Thom Roep | Piet Wijn
DOUWE DABBERT | DE SCHACHT NAAR
NOORD

Thom Roep | Piet Wijn
DOUWE DABBERT | DE WEG NAAR
WEST

Eric Heuvel e.a.
OORLOGSVERHALEN - De ontdekking, De zoektocht, De terugkeer

978-90-8886-208-3 | SC | € 9,95

978-90-8886-213-7 | SC | €9,95

978-90-8886-219-9 | SC | € 9,95

978-90-8886-439-1 | HC | € 29,95
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