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W E L K E S I LV E S T E R S T R I P S L E E S J I J B I N N E N K O R T ?
CHAMBLAIN | NEYRET

CRISSE | GREY | BESSON

HET DAGBOEK VAN
CERISE

ATALANTE

5 : DE EERSTE SNEEUW...
HARDCOVER | 80 pagina’s | d 19,95
ISBN : 978-94-6306-843-7

12 : HET CALYDONISCHE ZWIJN
HARDCOVER | 48 pagina’s | d 19,95
ISBN : 978-94-6306-842-0

SOFTCOVER | 80 pagina’s | d 9,95
ISBN : 978-94-6306-844-4
+GRATIS
KUNSTDRUK

Al meer dan 1 miljoen lezers
maakten kennis met de verhalen
van Cerise!
Cerise komt erachter hoe weinig ze van haar eigen verleden weet
en ze doet er alles aan om dat boven water te krijgen. Via een soort
briefwisseling met haar moeder in haar dagboeken duikt Cerise haar
herinneringen in, van haar kindertijd tot haar eerste leugens...
Die reis onthult haar het geheim van haar dagboeken en dan begrijp
je eindelijk waarom ze er zo’n hekel aan heeft dat volwassen dingen
verborgen houden.

GIRARD | OMONT | NEYRET

LULU EN NELSON

Een nieuwe cyclus. De saga van
Atalante gaat verder, epischer en
mythischer dan ooit!
De Argonauten hebben de jacht geopend op een destructief zwijn,
en worden vergezeld door Atalante, Pyros en Herakles. De jacht
verandert al snel in een genadeloos duel tussen Atalante en het
zwijn, dat ook onder Artemis’ bescherming staat. Wie zal de godin
kiezen? Atalante levert hier misschien wel haar allergrootste
gevecht (tot nu toe)...

NU OOK ALS SOFTCOVER VERKRIJGBAAR

1 : OP WEG NAAR AFRIKA
HARDCOVER | 64 pagina’s | d 19,95
ISBN : 978-94-6306-845-1
SOFTCOVER | 64 pagina’s | d 9,95
ISBN : 978-94-6306-846-8

Een nieuw drieluik van Aurélie
Neyret, de tekenares van Het
dagboek van Cerise!
Voorjaar 1964, Napels, Italië. Lucia maakt met haar vader deel uit van
een circusgezelschap. Maar na een brand besluit ze naar Afrika te
gaan. In een demonstratie wordt haar vader gearresteerd omdat hij
Nelson probeert te verdedigen, een jonge zwarte jongen die door
een politieagent wordt geslagen... En zo worden Lulu en Nelson, die
niets gemeen lijken te hebben, verenigd in een en dezelfde strijd: die
voor vrijheid.

NIEUWE TIPS VAN SINT

DE LEUKSTE SCHOENCADEAUS VOOR
‘JEUGDIGE’ LEZERS (VAN ALLE LEEFTIJDEN)

DANIEL PECQUEUR | NICOLAS MALFIN | PIERRE SCHELLE

GOLDEN CITY
14 : DARK WEB
HARDCOVER | 48 pagina’s | d 19,95
ISBN : 978-94-6306-849-9

Een uniek sciencefiction-avontuur in een niet zo heel verre
toekomst: 2099. Miljardair Harrison Banks strijdt tegen geheime
groeperingen die nog rijker willen worden.
Golden City is het doelwit van een grootschalige cyberaanval: de
bankrekeningen van duizenden inwoners worden volledig leeg
geroofd door de hackers van het Dark Net. Wie zijn de mysterieuze
cybercriminelen die verantwoordelijk zijn voor deze digitale hold-up?
Dat is de vraag die iedereen zich stelt terwijl de stad in de greep van
een steeds groter wordende angst geraakt.

+GRATIS
KUNSTDRUK

Lees van Nicolas Malfin ook Cézembre, een Tweede Wereldoorlog
verhaal die hij heeft geschreven en getekend.

BEKIJK ALLE PREVIEWS OP ONZE WEBSITE :
W W W . S I LV E S T E R S T R I P S . C O M
DUVAL | GIOUX | EMEM | SAYAGO

JARRY | LAMBERT | PATY

HAUTEVILLE HOUSE

MERLIJN

18: DE ZOELOEKONING

12 : DE BLOEDKONINGIN

HARDCOVER | 48 pagina’s | d 19,95
ISBN : 978-94-6306-834-5

HARDCOVER | 48 pagina’s | d 19,95
ISBN : 978-94-6306-829-1

Geschiedenis, ronkende machines,
vreemde krachten en een toefje
literatuur komen samen in dit

steampunk-avontuur.
Gavroche krijgt van Lincoln opdracht om te zorgen dat de alliantie
met het Frankrijk van Napoleon III wordt nagekomen. De afschaffing
van de slavernij in de Amerika’s staat op het spel, een afschaffing die
na de overwinning van het Zuiden in de burgeroorlog niet tot stand
heeft kunnen komen. Gavroche vertrekt naar Afrika in de v oetsporen
van het spook van Parijs die gevangen zit op Gorée, de beroemde
ankerplaats van de driehoekshandel.

De confrontatie tussenkoning
A rthur en de geduchte Ahes...
Zal de toekomstige koning erin
slagen over een Brittannië te

heersen dat verlost is van zijn

eeuwenoude conflicten?
Het wordt tijd dat Arthur uit de schaduw van Merlijn komt om de
vorst te worden waar Brittannië al zo lang op wacht... Maar terwijl
hij het land en zijn talloze clans tracht te verenigen, weeft Ahes, die in
Morgane’s buik een vergiftigd geschenk liet, opnieuw haar web in het
noorden. In Letavia voegt Bedwir zich bij Lancelot in de oorlog tegen
Claudas, de moordenaar van zijn ouders...

TEBO

KLOTEHUMOR
SOFTCOVER | 48 pagina’s | d 8,95
ISBN : 978-94-6306-835-2

Batman, Conan, Tarzan, Asterix,
Luke Skywalker, zombies, een
onzedelijke wolf... Alle karakters
van de popcultuur zijn hier een
voorwendsel voor hilarische humor
met ballen, van de hand van TeBo.
Pijnlijk grappig!

BOEK 2 - DECEMBER 2021

DUVAL | PÉCAU | FARKAS

UUR U
19 : DE BALLADE VAN DE GEHANGENEN
HARDCOVER | 64 pagina’s | d 19,95
ISBN : 978-94-6306-853-6

20 : DE GROENE GOD
OOK ALS
VOORDEELPAKKET

TWEELUIK

HARDCOVER | 56 pagina’s | d 19,95
ISBN : 978-94-6306-854-3

VOORDEELPAKKET
HARDCOVER | 120 pagina’s | d 34,95
ISBN : 978-94-6306-855-0

1473. De ambassadeur van Mali meert aan in Aigues-Mortes. Daar
zal hij de stemming voor de toewijzing van de Franse kroon aan
een nieuwe koning bijwonen. Er zijn twee kanshebbers voor die
titel: Louis XI en Karel de Stoute. Een groep huursoldaten zal de
delegatie van de ambassadeur door een verwoest en leeggebloed
Frankrijk begeleiden naar Parijs. Hun kapitein is een vrouw waarvan
gefluisterd wordt dat ze de toekomst kan voorspellen...

BINNENKORT
VERKRIJGBAAR

