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W E L K E  SILVESTER S T R I P S  L E E S  J I J  B I N N E N K O RT ?

PERROTIN  |  EREMINE 

MORVAN  |  EVRARD  |  TRÉFOUËL  |  WALTER

DE PINS  |  MAZAURETTE

Agenten Bor en Annet van IDPER worden naar Sylezia2 gestuurd. 
De dunbevolkte wereld is het slachtoffer van een opeenvolging 
van ecologische rampen die te wijten zouden zijn aan de intensieve 
exploitatie van Ardium, een broeikasgas dat de straling van de zon 
tegenhoudt. De schade als gevolg van de opwarming van de planeet 
is des te alarmerender omdat Sylezia2 zojuist een dictatoriale rege-
ring heeft aangenomen die maling heeft aan de milieuvoorschriften.

LYNX
BOEK 2

HARDCOVER  |  56 pagina’s  |  d 17,95
ISBN : 978-94-6306-870-3

Lynx is een sciencefictionreeks 
voor liefhebbers van Centaurus, 
Europa en Aldebaran.

SOFTCOVER  |  56 pagina’s  |  d 8,95
ISBN : 978-94-6306-871-0

Het waargebeurde verhaal van een vergeten heldin.
1940, het nazi-leger is Polen binnengevallen. In Warschau zijn de 
 Joden samengedreven in het getto: een hele wijk omringd door 
 muren. Wie probeert te ontsnappen wordt zonder pardon neer-
geschoten; de enige mensen die naar binnen kunnen, zijn mede-
werkers van de afdeling Welzijnswerk. En zo komt Irena elke dag 
langs met levensmiddelen en steun voor degenen die vastzitten in 
deze hel en lijden aan ziekte en ondervoeding. Iedereen daar kent 
haar, de kinderen zijn dol op haar. Want Irena is een toonbeeld van 
moed: ze aarzelt niet om het op te nemen   tegen de bewakers, om 
altijd meer te doen dan wat de nazi-bezetter toestaat. 

IRENA
1 : HET GETTO

HARDCOVER  |  72 pagina’s  |  d 19,95
ISBN : 978-94-6306-874-1

TWEEDE
 WERELD-
OORLOG

SOFTCOVER  |  72 pagina’s  |  d 9,95
ISBN : 978-94-6306-875-8

COMPLEET
VERHAAL

Verraad in het Koninkrijk der Eeuwige Singles: Arthur en Clara’s  
beste vrienden gaan trouwen. Althans, dat is de  bedoeling. 
Van losbandige vrijgezellenfeesten tot  verscheurde  kleding-  
stukken en gespannen kuisheidsgeloften. De  voorbereidingen 
op het huwelijk verandert in een regelrechte nachtmerrie.  
Ze zeggen dat liefdesverhalen nooit goed aflopen, maar in dit 
 verhaal beginnen ze net zo slecht...

SCHATJES
BOEK 4

HARDCOVER  |  48 pagina’s  |  d 17,95
ISBN : 978-94-6306-876-5

REEKS COMPLEET! Dat vrouwen 
van Venus komen en mannen van 
Mars, is een onuitputtelijke bron 
van humor. 

SOFTCOVER  |  48 pagina’s  |  d 8,95
ISBN : 978-94-6306-877-2
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BRIAN BONES, 
PRIVÉDETECTIVE
4 : DS 29

HARDCOVER  |  48 pagina’s  |  d 17,95
ISBN : 978-94-6306-872-7

COMPLEET
VERHAAL

Een geniale uitvinder ontwerpt een motor die loopt op bieten-
sap, die zuinig is en ecologisch, en die net zo goed presteert als 
een  benzinemotor! Een ‘kleine Franse auto’, om precies te zijn een 
 sublieme Citroën DS, zal daar een demonstratie van geven. De auto 
hoeft alleen nog maar van de VS naar Frankrijk vervoerd te worden, 
maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan! 

Brian Bones is inspecteur bij een 
autoverzekeraar en onderzoekt 
 oplichterij en ander bedrog. 

SOFTCOVER  |  48 pagina’s  |  d 8,95
ISBN : 978-94-6306-873-4

Londen, april 1944. Peter MacTavish is Picadilly Circus aan het 
 schilderen wanneer hij wordt aangesproken door een zekere Trevor 
Lester, arts bij het Engelse leger. Lester weet zijn werk te waar-
deren en omdat hij vreest de nakende invasie niet te zullen overleven 
vraagt hij Peter een portret te schilderen van hem en zijn vrouw. Dan 
blijkt dat ook Peter zich vrijwillig heeft aangemeld om als schilder 
de oversteek en de ontscheping vast te leggen en zo aan zijn ouders 
te  bewijzen dat hij niet zomaar een watje van een kunstenaar is…  
Later, in een militair kamp in Zuid-Engeland waar de soldaten zijn 
 gelegerd zal Peter ontschepen op Omaha Beach, terwijl zijn broer de 
pointe du Hoc als bestemming krijgt… 

NORMANDIË, JUNI ‘44
1 : OMAHA BEACH / LA POINTE DU HOC

HARDCOVER  |  64 pagina’s  |  d 19,95
ISBN : 978-94-6306-880-2

+GRATIS
KUNSTDRUK

BIJ HC

NORMANDIË, 
JUNI ‘44
2 : UTAH BEACH/CARENTAN

HARDCOVER  |  64 pagina’s  |  d 19,95
ISBN : 978-94-6306-882-6

INCLUSIEF 
DOSSIER

Een Duitser en een Amerikaan schrijven naar hun respectievelijke 
moeders. Elk van beiden bereidt zich op zijn manier voor op de ge-
beurtenissen die hen te wachten staan. Jürgen, die bivakkeert in 
een Normandische boerderij, beseft dat de toenemende bombarde-
menten en vijandelijke verkenningsvluchten het voorteken zijn van 
een nakende invasie. Lewis zal worden gedropt boven Normandië 
om te vechten tegen een vijand die hem niet onbekend is, want zijn 
familie is van Duitse afkomst...

6 juni 1944 nadert met rasse 
 schreden. Het begin van D-DAY.

SOFTCOVER  |  64 pagina’s  |  d 9,95
ISBN : 978-94-6306-883-3

INCLUSIEF 
DOSSIER

SOFTCOVER  |  64 pagina’s  |  d 9,95
ISBN : 978-94-6306-881-9



JOOR  |  SMUDJA 

ARLÈNE  |  LAMBERT HANNA  |  GUINEBAUD  |  LOU

B I N N E N K O R T
V E R K R I J G B A A R

KARINKA  |  BLOZ

Niet zo lang geleden woonden Mausart en zijn familie nog in de  piano 
van de officiële hofmuzikant van de koning van Oostenrijk. Maar 
de recentelijke bekendheid van de muis heeft zijn dagelijkse leven 
omver geworpen en inmiddels maakt hij een reis door heel Europa, 
waar hij heel wat meer ziet dan het eenvoudige toetsenbord van een 
 piano. Hij beëindigt zijn concerttour in Italië en zijn laatste optreden 
brengt hem naar Venetië waar net het carnaval is begonnen…

MAUSART
2 : MAUSART IN VENETIË

HARDCOVER  |  48 pagina’s  |  d 17,95
ISBN : 978-94-6306-867-3

Een prachtig getekend sprookje 
door Gradimir Smudja (Op tijdreis 
door de schilderkunst)! Ieder deel 
is een compleet verhaal.

SOFTCOVER  |  48 pagina’s  |  d 8,95
ISBN : 978-94-6306-868-0

De jonge Migali is aangenomen op de prestigieuze  Koninklijke 
 Academie! Schermen, klassieke dans en hardlopen voor  eenhoorns 
– kortom, een compleet programma dat past bij haar opleiding 
tot toekomstig vorstin. Dankzij haar malle streken en haar  talent 
voor het veroorzaken van kleine rampen zal Migali zeker een 
 onuitwisbare indruk maken op de hele klas.

MIGALI
1: WELKOM OP DE ACADEMIE!

SOFTCOVER  |  48 pagina’s  |  d 7,95
ISBN : 978-94-6306-887-5

Migali is een fantasierijke nieuwe 
jeugdreeks voor de jongere lezers.
Spinnenmeisje Migali zit nooit 
stil en neemt iedereen mee op 
sleeptouw!

Drie jaar na de duistere gebeurtenissen georkestreerd door de 
moordenaar genaamd ‘7’, geniet Nathan Else van een  welverdiende 
pensioen in Londen. John Eaton, zijn beroemde partner, houdt 
met argusogen de release van een nieuwe roman in de gaten. Het 
gaat immers over een macabere vertelling waarin de val van de 
 detective voorspeld wordt. Eaton maakt zich zorgen over nieuwe 
 bedreigingen die weleens echt zouden kunnen zijn...

DETECTIVES
7 : NATHAN ELSE EN DE DOOD

HARDCOVER  |  72 pagina’s  |  d 19,95
ISBN : 978-94-6306-878-9

REEKS COMPLEET! Zeven 
beroemde speurneuzen gooien 
alles in de strijd om een mysterie 
of moordzaak op te lossen. 

SOFTCOVER  |  72 pagina’s  |  d 9,95
ISBN : 978-94-6306-879-6

+GRATIS
KUNSTDRUK

BIJ HC

Degas, Monet, Manet… ben je de draad al kwijt? Geen zorgen! De 
museumkids laten je op een plezierige manier kunstgeschiedenis 
ontdekken. Samen met hen leer je waarom Manets werk Picknick 
op het gras een schandaal veroorzaakte en hoeveel schilderijen 
Van Gogh tijdens zijn leven verkocht, en je ontdekt dat de term 
 ‘impressionisme’ in het begin een belediging was van een kunst-
criticus. Dus volg de gids en sluit je aan bij de museumkids!

MUSEUMKIDS
DEEL 1

SOFTCOVER  |  48 pagina’s  |  d 7,95
ISBN : 978-94-6306-886-4

Ontdek kunstgeschiedenis met 
een kwinkslag! Museumkids is 
een leerzaam en grappig album 
met veel informatie over de 
schilderkunst.


