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De woorden
van de panter:
de wijsheid komt uit
een pantermuil

met exclusieve
interviews:
Antananarivo: over de
avonturier in elk van ons.

De laatste schaduw of de
kracht van de verbeelding

Klaw & Woest:
stop driemaal een tijger
in uw tank!

Beste striplezer,

Antananarivo
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De 5 rijken 4
SC
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De Meester-inquisiteurs 10 SC p11

Orks & Goblins
10 HC
p12

Magiërs 5 HC p13

Moeder Amerika 3
p14

Grote veldslagen:
Tanks 1 HC
p32

februari

Het vijftiende jaar in het bestaan van onze uitgeverij
was geen gemakkelijk jaar. Toch waren er redenen
genoeg voor blijdschap: we startten het jaar met
Vergeet-me-niet, een rasecht Daedalus-pareltje, en
eindigden het jaar met een klapper: de prachtige
ex libris van Stedho en zijn Oceaankind. Bovendien
breidde onze Daedalus-familie uit met ons Diedelduslabel voor de jeugd en werden De Pluim en
Grandioos Geklieder geboren.

Dagboek van een
krijger 3
p45

Ook dit jaar staan we voor grote uitdagingen, denk
maar aan die vervloekte Griekse letters, de stijgende
energiekosten of de papierschaarste. En toch staat er
in deze De Pluim #3 weer heel wat prikkelends, titels
om naar uit te kijken en om te koesteren. Veren om
onze zinnen te verzetten.

Onze pluimen sieren al heel wat historische strips, en
in dat rijtje past ook de collectie De grote veldslagen:
Tanks. In elk deel wordt één historische slag met
tanks belicht. Om iedereen warm te maken voor deze
gloednieuwe collectie beginnen we in de woestijn,
bij El Alamein. Ook Man van het Jaar is niet te
versmaden: Pécau en Fafner zoomen in op één van de
verpletterendste nederlagen van het Romeinse leger,
in 9 na Christus. Waar Karolus Magnus over gaat, kan
je vast wel raden… Ik kan alvast geen genoeg krijgen
van dat soort verhalen, tussen mythe en geschiedenis.
Minder bekend, maar al even tot de verbeelding
sprekend, is het verhaal van Kurusan, over een zwarte
slaaf die in Japan door een daimyo wordt gekocht
en zo een samoerai wordt. Wij hebben 2022 alvast
uitgeroepen tot Het jaar van de Samoerai, meer
nieuws daarover volgt snel…
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In maart gaat Klaw van start, de reeks over Angelo,
een dhizi, een jongeman die van gedaante kan
veranderen. Het begin van een nieuwe, spannende
reeks voor alle leeftijden! Ik ben dol op de covers… en
wat dan gezegd van de cover van Woest!
Nog een gevederd pareltje, ten slotte, is De laatste
schaduw, maar daarover laat ik graag de scenarist en
de tekenaar zelf aan het woord iets verder in dit blad.
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Je hoort het, beste striplezer, onze pluimen sieren
weer een stel uitgelezen verhalen, van het zand van
El Alamein tot de vulkanen van Arran.
Veel leesplezier,
Luk Schrijvers
uitgever
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Antananarivo is niet alleen een tongtwister maar
ook, en vooral, een ontroerende, grappige en heerlijk
exotische roadtrip. Wat Sylvain Vallée allemaal op
papier tovert: geweldig! Ik was zelf ook heel erg onder
de indruk van De woorden van de panter, een fabel
die zoveel wijsheid en humor bevat, en tegelijk een
soort onschuld uitstraalt. Een heel fris boek, dat ik met
veel trots met je deel.

De omgekeerde
rivier 2 HC+SC p47

Antananarivo

Sylvain Vallée: ‘Antananarivo is mijn vloeiendste
album, het muzikaalste ook.’

De klanken van Antananarivo transporteren je zo naar
een zonnige plek in de tropen. Eén blik op deze graphic
novel volstaat om met Amedée mee op avontuur te
trekken, de cover alleen al. Sylvain Vallée leeft zich uit op
het scenario van Mark Eacersall, die een geweldig, gek…
en aangrijpend verhaal schrijft, en zo wordt lezen een
heuse belevenis! Het langverwachte Antananarivo is er…
ja, ja, ja, ja!
Waarom Antananarivo kiezen als titel voor het verhaal?
MARK EACERSALL: Antananarivo, de hoofdstad van
Madagaskar, ruikt naar avontuur, exotisme, maar ook naar
een ver koloniaal verleden. Ik wist dat dat goed zou contrasteren met de weinig exotische landschappen in de graphic
novel.
Welk verhaal wilden jullie vertellen met Antananarivo?
EACERSALL: Ik hou van de grote vragen, het leven, de
dood, wie zijn we, wat is de zin van ons bestaan, enz. Maar
ik wil helemaal geen betoog houden of vervelen. Ik heb
het verhaal bedacht van een man die, in de nadagen van
zijn leven, de kans krijgt om te beleven waar hij altijd van
heeft gedroomd – maar wat hij zich nooit heeft gepermitteerd. Maar natuurlijk verloopt niets zoals gepland. Dat leidt
tot hilariteit maar – dat hoop ik toch – ook tot ontroering en
nadenken.
SYLVAIN VALLÉE: We gebruiken het verhaal als voorwendsel om te praten over verschillende onderdelen van de
menselijke aard, dromen als drijfveer in het leven, (schone)
schijn, verraad, trouw zowel in vriendschap als in de liefde,
ouderdom… Maar ook over de beeldende kracht van de striproman, de aantrekkingskracht van avontuur…
Een rijker scenario had ik nog nooit gelezen. Er zit zo veel
in en heel wat van de dingen die worden verteld, raken mij
ook echt…
Waar komt de inspiratie voor dit verhaal
vandaan?
EACERSALL: Uit mijn eigen obsessies! What
else? Hoewel ik het verhaal 15 jaar geleden heb
verzonnen, kan ik duizend bronnen vermelden…
maar ik zal hier een van jouw landgenoten
noemen: Jacques Brel. Hij heeft vaak
op tragikomische wijze dromers
bezongen, idealisten, gefrustreerden, soms zelfs alle
drie tegelijk. Ik zie
zijn schaduw zowat
ove ra l i n h et
album, ook in de
laatste woorden
(« J’arrive » in het
Frans, red.).
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Identificeer je jezelf met de personages?
EACERSALL: Ja, met al mijn personages. Ongeacht hun
geslacht of hun leeftijd. Dat is het minste dat een auteur
moet doen als hij wil dat zijn personages geen ledenpoppen
zijn. Als scenarist geniet ik ervan om, zoals een acteur, in de
huid van een ander te kruipen.
VALLÉE: Als ik een scenario lees, wat het onderwerp
ook is, ben ik in de eerste plaats de lezer en de regisseur,
dan pas de tekenaar. Ik word dus eerst aangetrokken door
de zeggingskracht van de personages, dan pas door de
structuur.
Het komt erop neer dat ik een soort karikaturist ben die
strips tekent. (lacht) De belangrijkste drager van een verhaal,
dat zijn de personages. Ik verplaats me dus al snel in hen om
hun uiterlijk te bepalen.
Een ander belangrijk personage is de auto van Amedée…
VALLÉE: Omdat je een voertuig met wat panache nodig
hebt als je op avontuur vertrekt! Het is een Spitfire Triumph
MK2, een coupé die recht uit de jeugd van onze personages
komt. Hij verliest dan wel onderdelen maar het is een cabriolet, hij straalt klasse uit en doet meteen denken aan verre
reizen, en hij ademt avontuur, net als Jo zelf in zijn verhalen
aan Amedée…
De auto stond al van bij het begin in het scenario, maar
mijn oom heeft er een gehad en ik heb er als kind zelfs in
mogen zitten! Wat een toeval! (lacht)
Het idool van Joseph is Ruifje, waarom Ruifje?
EACERSALL: Het boek staat vol met schijn, imitatie,
ersatz. Ruifje is voor Kuifje wat Zembla is voor Tarzan – ook
al las ik Zembla met veel plezier als kind, tijdens de vakantie.
Veel lezers zullen denken dat ik Ruifje heb bedacht omdat
ik Kuifje niet mocht citeren. Zij zullen dan het hele verhaal
moeten lezen…
Wie was jouw stripidool?
EACERSALL: Ik heb leren lezen met Asterix
en Lucky Luke. Ik was fan van Goscinny, die ik
jarenlang heb gelezen. Later heb ik ook Hugo
Pratt vereerd en Fluide Glacial verslonden, tot
ik bezweek voor de charmes van Calvin
and Hobbes van Watterson. Mijn
eerste boek zonder prentjes heb
ik pas opengeslagen toen ik een
jaar of 18 was. (lacht) Ik
heb me op heel wat
a n d e re d i n g e n
gestort voor ik
weer uitkwam
bij strips, zo gaat
dat in het leven.
Dat ik dat niet
vroeger heb gedaan!

De stripwereld is een professioneel milieu waar veel vrijheid
heerst en waar veel mensen elkaar ontmoeten. Ik ga hier nog
een tijdje blijven!
Kenden jullie elkaar al voor Antananarivo?
EACERSALL: Nee, het was een idee van onze uitgever,
Franck Marguin, om ons te laten samenwerken. Ik zou er
nooit aan hebben gedacht – ik beschouwde Sylvain als een
tekenaar die te hoog gegrepen was. Maar hij was meteen
weg van het scenario.
VALLÉE: We hebben elkaar heel snel gevonden. Van bij
het begin legden we de lat allebei heel hoog. Als ik besluit
samen te werken met een scenarist, dan is dat omdat zijn
project me zo goed bevalt dat ik er meerdere jaren aan wil
wijden. En de menselijke kant moet natuurlijk ook goed
zitten.
EACERSALL: We hebben lang gezocht naar de juiste
houdingen voor de personages, bijvoorbeeld. Een komedie is
veeleisend omdat het moet kloppen, maar je moet bovendien
ook grappig zijn – maar niet de hele tijd. De tekeningen van
Sylvain zijn virtuoos en karikaturaal tegelijk, en dat werkt
bevrijdend. Een beetje zoals in de commedia dell’arte waar,
door overdrijving, alles toegelaten is… zelfs verfijning!
VALLÉE: Aan de basis van het verhaal hoef je dan niet
meer te sleutelen. Je zorgt dat je allebei op dezelfde lijn zit
zodat de mise-en-scène vooruitgaat. Je moet het eens zijn
over elke verandering en elke opmerking, want alles moet
kloppen en ervoor zorgen dat de emoties duidelijker en
feller binnenkomen bij de lezer. Daarvoor is het belangrijk
dat scenarist en tekenaar overeenkomen qua verlangens en
eisen.
Ik heb hem laten meedenken en hij heeft mijn suggesties
voor de mise-en-scène, mijn aanpassingen aan het scenario
of mijn toevoegingen van scènes aanvaard. Zo is het album
uiteindelijk nog 14 pagina’s langer geworden! (lacht)
Amedée rijdt ook langs Brugge in het verhaal…
EACERSALL: Alweer Brel, een beetje. Maar vooral,
geen beter contrast met de tropische verbeelding dan de
zogezegde grauwheid van Vlaanderen. Het gaat hier wel
om de omgeving van Brugge, want de stad zelf
is zo poëtisch dat dat te vervreemdend was
geweest. In de Franse versie staan zelfs een
paar Vlaamse zinnetjes, vertaald door een
vriend. Ik hoop dat het wat klopt, anders
gooi ik hem in de Maas! (lacht)
VALLÉE: Het was belangrijk het
exotisme goed te doseren, in functie van
het humeur van Amedée, die toch wel een
dromer is, en van de verhalen van Jo. Maar
ik wist dat het contrasteffect het beste zou
werken in de landschappen van het
noorden! Dieren waren daarin ook
belangrijk, omdat die door het beeld
kunnen stappen. Maar soms
zijn er ook exotische decors,
‘volledige visioenen’, als
Amedée in shock is
of zich extatisch
voelt. Uiteindelijk
sleept
hij
zelfs de rest
mee in zijn
dromerigheid…

Had je aan Sylvain Vallée gedacht als tekenaar?
EACERSALL: Nee. Dit is pas mijn tweede strip! Toen zijn
naam werd genoemd, had ik mijn twijfels. Niet omwille van
de komedie – de tekenstijl van Sylvain leent zich daartoe –
maar omwille van de poëzie: daar stond hij niet om bekend.
Maar hij heeft dat aangepakt met een mengeling van nederigheid en ambitie.
VALLÉE: Het is mijn vloeiendste album, het muzikaalste
ook, door de ritmeveranderingen in het verhaal. We hebben
daar ook heel hard aan gewerkt… Het klinkt misschien
paradoxaal, maar voor mij zit er geluid in een stripalbum, en
een muzikale sfeer. In de tekeningen, die meer of minder
beschouwend zijn, in de decoupage en het effect ervan op
de leessnelheid, maar ook door het font van de tekst: als het
moeilijker leesbaar is – en dat gebeurt weleens – ‘hoor’ je het
personage minder goed spreken…
Mark is een geweldige dialoogschrijver. Alles klinkt juist.
Hij heeft gevoel voor ritme, voor het woord, en dat is essentieel als je schrijft. Zijn ervaring in het theater komt daar wel
van pas. Ik zeg het nog eens (lacht) maar om een strip te
maken, als scenarist of tekenaar, moet je een goed acteur
zijn!
EACERSALL: De poëzie hier is, bijvoorbeeld, een kwestie
van ritme, van de decoupage waaraan we hebben gezwoegd,
maar ook van de kleuren en zelfs het papier dat je zal voelen.
We hebben samen niets aan het toeval overgelaten.
Wat is je lievelingspagina uit de strip, en waarom?
EACERSALL: Dat is een moeilijke vraag. Misschien – en dat
is misschien paradoxaal voor een scenarist die bekend begint
te raken om zijn dialogen – kies ik dan voor platen zonder
woorden. Dat betekent niet dat ze niet zijn geschreven, hè.
Maar als ik mijn personages even stil kan laten zijn, dan
doe ik dat graag. Dat vind ik geweldig, want zo geef je de
lezer nog meer de kans om de stilte op te vullen met zijn
verbeelding.
VALLÉE: Hmm. (denkt na) Ik geloof… de hotelscène die
opent met een beeld van de douche, want die zegt zoveel
over het contrast tussen onze twee protagonisten. Voor Jo is
de kamer perfect want ze doet hem denken aan de schamele
hutten die hij zogezegd heeft gekend, hij heeft het er naar
zijn zin! Ook al ziet de kamer er onderkomen uit, ik wilde er
een zekere warmte in leggen. De vliegen, het onderhemd
van Amedée, het openhangende hemd van Jo en
zijn sigaar… Heerlijk, toch?
(lacht)
Ik ben ook heel blij met
de mise-en-scène die de scène
afsluit: Jo, verrukt door het avontuur dat hen wacht, met zijn hand
opgeheven achter het bed. In het
midden, Amedée, aarzelend, die
zijn vinger naar beneden draait om
voorzichtig de matras te testen. Het
is een typisch, discreet middel
om de scène af te sluiten, en
tegelijk zeg je nog iets
over hun uiteenlopend karakter.
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Mark Eacersall en Sylvain Vallée
vinden elkaar in dit betoverende
verhaal. Eacersall is een relatief
nieuwe naam in de stripwereld,
maar door zijn ervaring in het
theater weet hij scènes en
dialogen neer te zetten waar
muziek in zit. Met zijn tekenpen
brengt Vallée de wildste, meest
exotische taferelen tot leven,
hoe grijs en grauw de omgeving
ook is, want het avontuur zit in
elk van ons.

one-shot

ANTANANARIVO

Een exotisch, komisch en ontroerend one-shot

ANTANANARIVO:
One-shot

GRAPHIC NOVEL/ONE-SHOT

Scenario: Mark Eacersall
Tekeningen: Sylvain Vallée
Inkleuring: Delf

OPIUMVERHAAL?

VAN TIJDENS DE
ONTSNAPPING…

VERTEL ME
DAT OPIUMVERHAAL
NOG EENS.

MMM…

NA EEN WEEK
RONDDWALEN ALS
ZOMBIES, LOPEN WE
PLOTS EEN OUWE MEO
TEGEN HET LIJF.

SEMPO.

-5-

18 februari 2022
Hardcover, 120 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,80
ISBN: 978-94-6394-390-1
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Korte inhoud

Na een leven gekenmerkt door orde
en voorzichtigheid, vertrekt een
gepensioneerde notaris voor het eerst
in zijn bestaan op avontuur. Een klein
avontuur, maar voor hem een ware
odyssee. Zo snel als zijn oude knoken
hem kunnen dragen, gaat hij op zoek
naar een hypothetische erfgenaam,
aan het stuur van een coupé die de
hele tijd in de garage heeft gestaan.
Samen met een eigenaardige passagier ontdekt hij dat het nooit te laat is
om bij te leren over anderen… en over
jezelf.

o
t

ZONDER WAT
TE ZEGGEN VERZORGT
ZE ONZE VOETEN, BIEDT
ZE ONS TWEE RIJSTWAFELS
AAN EN WIJST ZE ONS WAAR
HET VOLGENDE PROFRANSE DORP LIGT.

ne
-s
h

…WE HADDEN DRIE DAGEN
LANG IN KRINGETJES OM
DE KOM GELOPEN, IN PLAATS
VAN ERVAN WEG.
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DE WOORDEN
VAN DE PANTER
Een ongelooflijk krachtig verhaal over universele
wijsheid, met dieren in de hoofdrol

De beeldende parabels van
Jérémie Moreau dompelen je
onder in een universum dat doet
denken aan de fabels van La
Fontaine, of aan het Jungleboek.
De jonge Moreau vertelt een
diepgaand verhaal waarin je
kennismaakt met de wijsheden
en herkenbare onzekerheden
van een paar uitgelezen dieren.
Om bij stil te staan en van te
genieten.

#1

maa ‘22

DE WOORDEN VAN DE PANTER:
One-shot

Scenario, tekeningen & inkleuring: Jérémie Moreau

Korte inhoud
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Een buffel duwt uit volle kracht tegen
een berg, met zijn kop tegen de rotswand, om een eiland te verplaatsen…
want er stevent een komeet recht op
hen af, nog even en ze stort neer en
vernietigt het eiland. Hij weet het,
hij heeft het in zijn dromen gezien,
vertelt hij aan de varaan die hem
helpt.
Zo begint deze fabel, die bestaat uit
verschillende korte verhalen waarin
unieke dieren de hoofdrol spelen.
Je volgt een spreeuw die tijdens de
trektocht verdwaalt, een struisvogel
die aan zichzelf twijfelt, een jonge
olifant die de wereldgeschiedenis uit
zijn hoofd leert… En eindigen doe je
bij Sophia en... de woorden van de
panter.

18 maart 2022
Hardcover, 112 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,80
ISBN: 978-94-6394-408-3
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Korte inhoud

De jonge koning Mederion en Terys, zijn Omber, worden duchtig
op de proef gesteld door de opstand van de leeuwen. Maar zij
staan voor een nieuwe tijd, waarin geen ruimte meer is voor
rivaliteit tussen rassen.
Voor de activistische studenten die de monarchie willen
omverwerpen, is dit een gouden kans om de samenleving te
veranderen. Die problematiek laat de gijzelaars koud, zij voeren
eindelijk hun ontsnappingsplan uit. Terwijl er op afgelegen
eilanden strijd wordt geleverd om Astrelia terug te vinden,
maakt de stad der katachtigen zich op om, nog maar eens, op
zijn grondvesten te daveren…

De 5 Rijken is een reeks voorzien in
dertig delen, 6 delen per cyclus, één
cyclus per Rijk. Na vier delen is duidelijk
dat Lewelyn (het scenaristenteam, red.)
weten waar ze mee bezig zijn! De tekeningen van Jérôme Lereculey zijn telkens
weer om je vingers bij af te likken, pagina’s waar de actie van afspat maar ook
schitterende overzichtstekeningen en
dubbele platen. Beestig, dus!

De Meester-inquisiteurs 10:
Habner

Scenario: Jean-Charles Gaudin
Tekeningen: Lucio Leoni & Emanuela Negrin
Inkleuring: Digikore studios

21 januari 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-383-3
18 februari 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-384-0

In het hart van het Abrazgebergte waren honderden arbeiders uit heel
Oscitanië dag en nacht in de weer om een nieuwe handelsroute naar het
noordoosten van Leonië aan te leggen. Onder het bevel van voorman
Adalmar hadden ze maar twee opties: werken of sterven!

Nog twee rukken!
Bij het minste teken van zwakte
ging Adalmar schreeuwen,
dreigen en slaan: plaats een
knie op de grond en zijn zweep
zou je rug openrijten… Hij
sneed de tong eruit van al wie
durfde te kreunen en wie hem
aanstaarde, verloor een oog.

Kom op! Alles geven!

Sinds het begin van de werken had Adalmar, de eenogige, zijn stempel op alle
lichamen gedrukt… Zozeer zelfs, dat sneeuw en regen aanvoelden als een streling
op de versleten en gegroefde huid...

Los!

De 5 rijken

Moet je zien,
Adalmar! Een holte!

Beestige fantasy à la Game of Thrones

#1

#3

feb ‘20

aug ‘21

#2

#4

-3-

#5

aug ‘18

#6

maa ‘19

#7

aug ‘19

#8

jan ‘20

#9

jan ‘21

#10

jan ‘22

aug ‘20

jan ‘22

De Meesterinquisiteurs

Tiende deel al in deze meesterlijke fantasyreeks!
De 5 rijken 4:

Dezelfde wreedheid

Scenario: Lewelyn (Andoryss, Chauvel, Wong)
Tekeningen: Jérôme Lereculey
Inkleuring: Dimitris Martinos
-3-
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21 januari 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-378-9
18 februari 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-379-6

Conteptreeks van Jean-Luc Istin
(Elfen, Androïden) waarin een
orde van magiërs, de MeesterInquisiteurs, de vrede en orde
bewaren in Oscitanië, na jaren van
bloedige oorlog. Een geweldige
fantasyreeks vol actie, magie en
schitterende tekeningen!

Korte inhoud

Habner en Akyleen komen aan in de havenstad Karnak. In
opdracht van rechter Adraël moeten ze, op terugweg van hun
missie, een aantal boeken ophalen. In de bibliotheek maken ze
kennis met Aliënor van Lekyar. Ze weten op dat moment nog niet
dat ze een werk in haar bezit heeft dat van levensbelang is voor
het voortbestaan van de Orde, de ‘Bakal-Efraïm’. Iedereen wil
het legendarische boek in handen krijgen, en onze helden raken
betrokken bij een razende wedloop…
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reeds verschenen

Korte inhoud

Korte inhoud

Tijdens het vissen op het meer vist een
jonge ork, Dunnrak, op een dag een
hanger op, versierd met een fraaie steen.
Wanneer plots de naam van zijn broer op
de steen staat gegrift, maakt Dunnrak
zich geen zorgen… tot zijn broer later die
dag sterft en zijn naam nadien verdwijnt.
Het fenomeen doet zich al snel nog eens
voor, en telkens er een naam verschijnt
in de steen, sterft die persoon ook. Is
Dunnrak gek aan het worden? Bezit de
steen voorspellende gaven? En waarom
is hij de enige die de gegrifte namen kan
lezen?

#7

sept ‘20

#8

dec ‘20

#9

mei ‘21

#10

Shannon moet haar stad beschermen, maar dat dreigt moeilijk te
worden wanneer een paar spelende kinderen een holte ontdekken
in de kelder van een huis, erdoor worden opgeslokt en weer uitgespuwd. Sindsdien zijn ze… anders. En dan overlijdt de archiefmeester
op mysterieuze wijze. Een natuurlijke dood? Vast niet. Shannon gaat
op onderzoek uit en alle aanwijzingen leiden naar een vreemd wezen,
een wezen met een dreigende naam: Iris’aa.

feb ‘22

Met Shannon ontmoeten we de magiër uit deel 1 van Magiërs
weer, een paar jaar na haar avonturen uit het openingsdeel.
Jean-Luc Istin, de bedenker van de wereld van Arran, bouwt verder
aan de intriges die onder de oppervlakte borrelen…

reeds verschenen

Vervolg van deze schitterende
fantasyreeksen in de landen van Arran!

Ik had geen zin om lang in
de buurt te blijven hangen.
Niet alleen door het moeras,
maar vooral door de zeven
mensenkoppen die het op
mij hadden gemunt.

Die rotzakken
zaten al mijlen
achter mij aan.
Orkjagers! Blijkbaar
doen sommige mensen
dat voor hun plezier.

Mijn knol hadden ze al te
grazen genomen en ik had
alleen nog mijn poten om me
voort te slepen midden in die
misselijkmakende wateren.

Ik moest opschieten
en zorgen dat ik
ze afschudde.

Maar, weet je, die
kerels zouden zelfs de
aars van koning Silur
hebben gevonden in
de grootste stronthoop van Arran.

ORKS & GOBLINS 10:
Dunnrak

Scenario: Jean-Luc Istin
Tekeningen: Alex Sierra
Inkleuring: J. Nanjan
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18 februari 2022
Hardcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-391-8
18 maart 2022
Softcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-392-5

mei ‘20

#2

aug ‘20

#4

mei ‘21

#5

feb ‘22

#3

nov ‘20

Magiërs

Vervolg van deze schitterende
fantasyreeksen in de landen van Arran!
MAGIËRS 5:

Dus toen ik de ruïnes zag,
heb ik niet geaarzeld.
Ik besloot me daar
te verstoppen en ze
kalmpjes op te wachten.

Shannon

Scenario: Jean-Luc Istin
Tekeningen: Kyko Duarte & Ornella Savarese
Inkleuring: J. Nanjan
Tja! Zeven dikke
lulhannesen tegen
een ork, dat zou
een eitje voor
ze moeten zijn.

18 februari 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-393-2
18 maart 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-394-9

Hoe zit het,
Poffer, graaf
jij nog?

Ik ben bekaf!

Ik wil wel, maar als
je wil spelen, moet je
sneller graven.

Zeg, Rodlen!
Maakt jouw vader
die dingen zelf?

Ja.

Ze zijn
echt knap
gemaakt.

Fantasy/arran

Moerasland stinkt
naar rot water en
zelfs een groenkont
zoals ik moet gewoon
kotsen van de geur
van rot water.

fantasy/arran

Orks &
Goblins

Er zijn er die denken dat orks
van moerasland houden,
dat ze zich er thuis voelen…
Ik weet niet waar ze dat
idee halen, maar het is
klinkklare onzin.

#1

Oké! Waarom
moet ik altijd de
rotkarweitjes
doen?

Oh, ja, dit is een
mensenheer.

Kijk! Dit is
een blauwe
elf.
En dit?
Wat is hij?

Mijn vader snijdt
ze in een stuk uit
blokken hout.

Je boft maar.
Mijn vader kan niets.
Dat zegt mijn moeder
toch de hele tijd.

-3-
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Na Moeder Oorlog duiken Kris en
Maël weer de geschiedenis in.
De geschiedenis van het communisme over de grote plas komt
tot leven in de gekende tekenstijl van Maël. Deel na deel wordt
de reeks beklijvender, spannender… de ontketening van de
revolutie komt heel dichtbij!

#1

feb ‘18

#2

feb ‘19

#3

feb ‘22

Moeder amerika 3:
De zomer kleurt rood

Scenario: Kris
Tekeningen & inkleuring: Maël

Wacht, ik help
wel even…

Hoe sneller we weg zijn,
hoe kleiner de kans dat
we gevaarlijke lui tegen
het lijf lopen…

Andy! Joe! Blijf
hier! Wij gaan
kijken op het
perron!

Historisch/Avontuur

Hmpff!
Nog even!

Frank, laat de foto van
die kerel nog eens zien,
dat ik ‘m herken…

Hier! En maak je
geen zorgen, een
anarchist ruik ik van
kilometers afstand!

Korte inhoud

Moeder Amerika
Als de revolutie losbarst, fluiten de kogels je om de oren…
14

In danteske omstandigheden vluchten
Max, Tina en Julien weg uit Mexico,
in het gezelschap van Clarence, om
in juni 1919 in Chicago te belanden.
Chicago is op dat moment het
brandpunt van alle onrust die in de
Amerikaanse samenleving heerst. Alle
ingrediënten voor een sociale explosie
zijn er aanwezig.
En Max en zijn vrienden willen maar
wat graag de lonten in het kruitvat
zijn…

De kapitein is onderweg,
zeg hem dat hij
naar ons komt.
Maar vergeet niet:
hij is niet alleen!

-7-

18 februari 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-387-1
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Sigrid

Sigrid is een jonge Viking die de
wijde wereld wil zien… Wanneer haar
drakar Groenland verlaat, op weg naar
Markland, een onlangs gekoloniseerd
gebied, kan ze onmogelijk vermoeden
wat er haar te wachten staat… Een
mysterieuze ziekte die de bemanning
uitroeit, trouweloosheid die haar bijna
het leven kost en een ontmoeting
met een Beothuk-indiaan… Haar leven
wordt overhoopgehaald!

Sigrid 1/2:

Op deze onbekende grond
Scenario: David Chauvel
Tekeningen: Patrick Pion
Inkleuring: Lou

AVONTUUR/VIKINGS

Eerste deel van een avontuurlijk tweeluik
over een onverschrokken Vikingvrouw

Korte inhoud

Newfoundland,
rond het jaar 1000.

- 3-

22 april 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-413-7
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David Chauvel (De 5 Rijken)
neemt je mee op een avontuurlijke tocht, in het spoor
van Sigrid, en dompelt je onder
in een clash tussen culturen:
Vikings tegen indianen,
‘heidenen’ tegen christenen…
met als heilige graal een mysterieus voorwerp waar iedereen
het op heeft gemunt!

20 mei 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-414-4

#1

apr ‘22
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Karolus Magnus
De barbarenkeizer
Karel, zijn naam is groot,
maar zijn daden zijn nog groter!

In dit eerste deel stelt Soleiman,
de gouverneur van Zaragoza,
aan Karolus voor om de
Pyreneeën over te trekken en
zijn grens naar de andere kant
van de bergketen te verleggen.
Artza d’Ossau, de Wasconische
gijzelaar, wordt als pion ingezet
om ervoor te zorgen dat de
Wasconiërs zich aan de kant
van Karel de Grote scharen. We
volgen Artza, Karolus en diens
sensuele en dodelijke zendgravin Brunhilde van het brandende zand van al-Andalus tot
diep in het ijskoude Saksen, van
de paleizen van Bagdad tot de
Wasconische bergen!

#1

maa ‘22

KAROLUS MAGNUS – De barbarenkeizer
De Wasconische gijzelaar
Scenario: Jean-Claude Bartoll
Tekeningen: Eon
Inkleuring: Simona Rossi & Eon

Historisch/Avontuur

Pak aan, ellendige
Wasconiërs!

Xavi!

Hou vol!!

Laat die boeren met rust, vuige
pLunderaars uit het noorden!

Bij de heilige beer,
onze zwaarden
verLangen naar julLie!

Korte inhoud
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Karolus Magnus, die we vandaag
kennen als Karel de Grote, is de
oudste zoon van de eerste koning
van de Karolingische dynastie: Pepijn
de Korte. Om zijn koninkrijk uit te
breiden, moet hij de strijd aanbinden
met zijn buurlanden. Zo groeit hij
stilaan uit tot Keizer van het Westen,
naar het voorbeeld van de keizers
van het antieke Rome. Hij neemt het
daarbij op tegen andere volkeren,
prinsdommen en rijken.

18 maart 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-402-1

22 april 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-403-8
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De onnavolgbare Marc Jailloux
(Alex, Een paus in de geschiedenis) brengt in deze gloednieuwe reeks de geschiedenis
opnieuw tot leven! Didier Decoin
schrijft een rijk, realistisch
verhaal vol complotten, bondgenootschappen en… verraad.

maa ‘22

HET BLOED VAN
DE VALOIS

Een gloednieuwe reeks over de Valois,
de Franse koningsdynastie!

HET BLOED VAN DE VALOIS 1
De man van de rivier

Historisch

Scenario: Didier Decoin
Historisch advies: Jérôme Clément
Tekeningen: Marc Jailloux
Inkleuring: Florence Fantini

talië, in het noorden, 24 februari 1525.
De vierde maand van het beleg van Pavia.

Frans I is eenendertig. Gesterkt door zijn overwinning in Marignano tien jaar eerder,
droomt hij van nieuwe roem, die de verovering van Lombardije hem moet brengen. Na de
inname van Milaan, slaat hij het beleg voor Pavia, …

… ondanks alle oproepen tot voorzichtigheid van zijn militaire adviseurs,
maarschalk de la Palice en ridder de la Trémoille. Dankzij bevoorrading
door het leger van Karel V, dat uit Italianen, Duitsers, Spanjaarden en
Bourgondiërs bestaat, houdt de citadel al wekenlang stand.

- 3-

18 maart 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-406-9
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22 april 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-407-6

Sinds zijn befaamde overwinning in
Marignano droomt Frans I ervan het
Italiaanse schiereiland te veroveren.
Op 24 februari 1525 staat de Franse
koning in Lombardije, voor de poorten
van Pavia. Hij staat op het punt een
strategische fout te begaan die hem in
de kerkers van Karel V doet belanden.
Het daarop volgende jaar wordt hij
vrijgelaten, tegen een hoge prijs:
zijn twee zonen worden naar Spanje
gezonden en daar vastgehouden tot
in 1530. Op de dag van hun terugkeer
lopen ze Louis Tassin tegen het lijf, en
gelukkig maar, want die man redt hen
van een gewisse dood. De ontmoeting
zorgt voor een aardverschuiving in
het lot van de Tassins, en dat van de
koninklijke familie…
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Korte inhoud
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reeds verschenen

HISTORISCH/KLASSIEKE OUDHEID

man van het jaar 14:

De man die de legioenen van Rome overwon
Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen & inkleuring: Fafner

‘Varus…’

‘Varus! Wat
heb je met mijn
legioenen gedaan!...’
‘Mijn legioenen, Varus!
Geef me mijn legioenen terug! Jouw
keizer, Augustus, beveelt het je!
Geef me mijn legioenen terug!’

22 april 2022
hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-412-0

man van
het jaar

Korte inhoud

Winter/lente 1590... Gunther en Pritz zijn op oorlogsverlof en stappen met Malka door de streek van Wallis.
Ze willen halthouden bij Jaromir de Zigeuner voor ze,
misschien, terug naar hun geboorteland kunnen. Maar
ook kleinere streken worden, net als grote landen, door
elkaar geschud. Vrede heeft altijd een tijdelijk aspect, en
heerst slechts zolang het evenwicht tussen de strijdende
partijen duurt.

Een historische nederlaag voor
Rome in een spetterende strip

okt ‘17
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dec ‘17
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sept ‘19
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mei ‘20
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feb ‘21
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apr ‘22

dec ‘20
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maa ‘21
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juni ‘21

#4

sept ’21

#5

dec ‘21
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maa ‘22

De reeks Malefosse liep
uiteindelijk van 1983
tot 2016, meer dan drie
decennia, en dat wil wat
zeggen. Daniel Bardet
en François Dermaut zijn
een fantastische tandem
die de middeleeuwen zo
tot leven brengen… met
als hoogtepunt – wat ons
betreft – de tekeningen
van François Dermaut,
die karakterkop na
karakterkop uit zijn
potlood tovert!

reeds verschenen

#9

#1

Korte inhoud

In het jaar 9 slachten Arminius en Flavius, soldaten van het Romeinse
legioen, een leger barbaren af. Ze liggen uit te rusten met andere
legioensoldaten wanneer een misplaatste grap leidt tot een ongezien gevecht tussen Arminius en Flavius, waarbij Flavius tragisch om
het leven komt… en de radertjes van het lot beginnen te draaien. De
Romeinse legioenen hadden de naam onoverwinnelijk te zijn, maar
datzelfde jaar lijden drie Romeinse legioenen een verpletterende
nederlaag tegen de Germanen, onder leiding van Arminius, de man
van het jaar 9.

22

Met de tekeningen van Fafner
(De spion van Caesar) – die
hier weer samenwerkt met zijn
kompaan, Jean-Pierre Pécau
– waan je je midden in het
strijdgewoel. De Germaanse
spierbundels en schoonheden
strijden om de aandacht van de
lezer…

tekeningen: f. dermaut
scenario: d. bardet
11.05.90

malefosse
Systematische heruitgave met
nieuwe vertaling en lettering
Malefosse 6/24:
Tschäggättä

Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François Dermaut

18 maart 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-361-1

de restipass!

-3-

HISTORISCH/MIDDELEEUWEN

april 1590, de streek Lötschental, in haut-valais...
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KURUSAN – DE ZWARTE SAMOERAI 1:
Yasuke

Scenario: Thierry Gloris
Tekeningen: Emiliano Zarcone
Inkleuring: Bruno Tatti

SAMOERAI/HISTORISCH

Yusuf is een zwarte slaaf. Hij wordt
verkocht als een gebruiksvoorwerp.
Onder de naam van Joseph gaat hij
werken voor een Italiaanse jezuïet
die de vestigingen van zijn orde in
Azië moet bezoeken. Samen met
Joseph komt hij in de jaren 70 van
de zestiende eeuw aan in Japan. Oda
Nobunaga, een beroemde en machtige daimyo, maakt kennis met deze
vreemdeling met de zwarte huid en
knoopt – tegen alle verwachtingen
in – vriendschap aan met onze held.
Zo wordt Joseph Kurusan of ‘Meneer
Zwart’, de zwarte samoerai.
Thierry Gloris (Aspis, Bloedkoninginnen) vertelt een schitterend verhaal,
gebaseerd op waargebeurde feiten,
over de enige zwarte samoerai van
Japan.

japan, eind zestiende eeuw.

De Ikko-rebellen zitten vast in het klooster,
heer Nobunaga. het is afgelopen! wat zijn uw orders?
wie zich tegen
mij verzet,
zal daarvoor
boeten...

stapel de
bundels
brandhout
rond de
gebouwen.

en steek
ze in
brand!

maar...?! meer dan de helft
van de belegerden zijn
vrouwen en kinderen!

-3-

18 maart 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-404-5

Kurusan

DE ZWARTE SAMOERAI
Een gloednieuwe samoeraireeks gebaseerd
op waargebeurde feiten
24

22 april 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-405-2

De samoerai was een Japanse krijger, die in het westen
een legende is geworden als de edelmoedige strijder met
een strikte erecode. Voor Daedalus is Samoerai een van de
oerreeksen van onze catalogus, met zijn vlijmscherpe zwaard
kliefde Takeo de uitgeverij een weg naar de lezer. Daarom
maken wij van 2022 het jaar van de samoerai, met elk kwartaal
een samoerai-uitgave en nog heel wat specia(a)ls!
#1

maa ‘22
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de laatste
schaduw

WELKOM
IN ONS
MIDDEN!

een interview met de tekenaar

De laatste schaduw trekt je van bij de coverillustratie en
de titelpagina mee in het verhaal, onder een deken van
sneeuw in een sfeer die doet denken aan Pan’s Labyrinth.
Denis-Pierre Filippi is niet aan zijn proefstuk toe wat het
scheppen van betoverende plekken betreft. Zijn handlanger voor dit werk is Gaspard Yvan, die met De laatste
schaduw voor het eerst een album tekent. Maar hoe is het
album ontstaan?
Hoe zou jij De laatste schaduw omschrijven?
GASPARD YVAN: Er staan dan misschien denkbeeldige
wezens op de cover, toch is De laatste schaduw geen
fantasyverhaal.
In De laatste schaduw zie je een verschrikkelijke realiteit,
de oorlog, door de ogen van kinderen die de realiteit op hun
manier vertellen, om haar zo de baas te worden. Ze gieten
de werkelijkheid in een sprookje en scheppen een subjectief,
emotioneel beeld van die ondraaglijke gebeurtenissen.

De laatste schaduw is de eerste strip die je tekent, hoe is
Filippi bij jou uitgekomen?
YVAN: Bast, een van mijn leermeesters aan de academie,
heeft Denis-Pierre Filippi aan mij voorgesteld. We zijn meteen
beginnen nadenken over een gezamenlijk project, waarbij ik
zou tekenen en/of inkleuren. Denis-Pierre werkte met Silvio
Camboni samen aan een reeks en ze waren nog op zoek naar
een inkleurder. Ik heb hun voorstel aangenomen. Maar we
zijn blijven nadenken over een gezamenlijk project en dat is
uiteindelijk uitgegroeid tot De laatste schaduw.
Hoelang heeft het uiteindelijk geduurd voor de strip helemaal af was?
YVAN: Tussen het moment waarop het contract is getekend en de publicatie van het eerste deel zijn er bijna zes
jaar verstreken. Ik werkte tegelijk natuurlijk nog aan andere
projecten, wat ook heel veel tijd in beslag nam.
Dat het zo lang duurde, was tegelijk ook positief omdat ik
mijn tijd kon nemen en heel veel vooruitgang heb geboekt.
Het tweede deel heb ik op anderhalf jaar afgewerkt.

Je had al samengewerkt met Filippi, als inkleurder, verliep
de samenwerking nu anders?
YVAN: Niet echt, behalve dat we nu maar met z’n tweeën
waren, omdat ik mijn eigen tekeningen ook inkleur. (lacht)
Ik werk al een hele tijd samen met Denis-Pierre en we zijn
goed op elkaar ingespeeld. Net als bij de inkleuring maakte
ik een pagina, we praatten erover en nadien voerde ik de
aanpassingen door die we hadden besproken. Enzovoort.
Hoe heb je het wezen ‘de laatste schaduw’ bedacht?
YVAN: De laatste schaduw moest angstwekkend zijn. Het
was een ware uitdaging om zijn masker juist te krijgen, ik
heb zoveel verschillende versies getekend. Toen herinnerde
ik mij het silhouet van de pestdokters, met hun masker met
de lange bek (dat wat doet denken aan aasgieren). In die bek
zat een doekje, doordrenkt met een middeltje dat hen moest
beschermen tegen de ziekte, wat me meteen deed denken
aan de gasmaskers uit de Eerste Wereldoorlog. Een krachtig
symbool, dus, dat ik naar mijn hand heb gezet.
De sfeer in het album is ontzettend sterk, is dat dankzij je
ervaring als inkleurder?
YVAN: Dank je. (lacht) Vreemd genoeg vond ik het
inkleuren niet zo makkelijk. Mijn ervaring als inkleurder was
inderdaad een troef, toch wat de techniek betreft, maar ik
heb jarenlang tekeningen van een ándere tekenaar ingekleurd. Inkleuren voor jezelf of voor iemand anders, zijn
twee verschillende dingen. Eerst mocht ik de schitterende
tekeningen van Silvio Camboni inkleuren, en nu moest ik
het werk van een beginneling (met alle onhandigheden die
daarmee samenhangen) inkleuren. (lacht) De sfeer in De
laatste schaduw is bovendien heel anders, dus het was een
hele aanpassing.
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In het begin van het verhaal sneeuwt het, wat meteen
een gevoel oproept van gezelligheid…
YVAN: Dat was een idee van Denis-Pierre. Je krijgt inderdaad een vertrouwd, gezellig gevoel dat contrasteert met
de wreedheid van de oorlog. Dat is zowat onze rode draad
in de twee albums: het contrast warm-koud, sneeuw-bloed,
zachtheid-geweld.
Ook de titelpagina is geweldig!
YVAN: Op de titelpagina zie je Natalia, het hoofdpersonage van het album. Ik had dat beeld in mijn hoofd… het is zo
veelzeggend, je ziet er meteen het idee in van een subjectieve blik op de realiteit. Ik wilde het eerst zelfs gebruiken
voor de cover, maar uiteindelijk hebben we gekozen voor
iets minder angstwekkend en dichter bij de sfeer van het
binnenwerk.
Kan elke inkleurder ook tekenen, en omgekeerd?
YVAN: Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken (en
ik wilde altijd een tekenaar zijn), maar als ik werk aan een
tekening, denk ik altijd aan de tekening zelf, in zwart-wit dus.
De kleur komt pas nadien, om de tekening kracht te geven.
De inkleuring staat dus, in de eerste plaats, ten dienste van
de tekeningen.
Zijn je volgende projecten teken- of inkleurprojecten?
YVAN: Het tweede deel van De laatste schaduw is
intussen klaar. In het Frans zal het begin februari verschijnen.
Ik zou graag opnieuw een album tekenen, dat blijft toch mijn
eerste roeping.
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Een groep met Russische soldaten
en burgers trekt zich uitgeput terug
van het front. De Eerste Wereldoorlog
sleept aan en het vreselijke conflict
is een aanslag voor het lichaam en
teistert bovendien ook de gezondste
geesten. Soldaat Zvoga, voorheen nog
kapitein, stelt voor halt te houden in
een landhuis waar ze langslopen. Het
is niet naar de zin van zijn luitenant,
maar zo krijgt ‘Doc’ wel de kans om
de gewonden te verzorgen. Irina en
Natalia, Docs dochters, krijgen zo
eindelijk wat rust. De Barones, die met
haar familie in het landhuis woont,
kan niet anders dan hun onderdak
bieden, maar ze heeft een geheim…
Verborgen in de muren van het landhuis leeft een groep kinderen, die zij
probeert te behoeden voor de oorlog.
Op een nacht ontdekt Natalia hen,
maar ze sluiten al snel vriendschap
nadat ze hun fantastische verhalen
vertelt om hun lijden en de kwellingen
van de oorlog te verzachten. Maar de
barbarij is nooit veraf: de soldaten
bereiden muiterij voor en er doen
onrustwekkende geruchten de rond…
De laatste schaduw zou in de buurt
rondwaren…

De Laatste schaduw 1:
Hoofdstuk 1

Scenario: Denis-Pierre Filippi
Tekeningen & inkleuring: Gaspard Yvan

FANTASY
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Korte inhoud

ZOALS IK AL ZEI,
LUITENANT! DE IDEALE
PLEK OM EVEN HALT
TE HOUDEN.

22 april 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-411-3

De laatste
schaduw
De verbeelding als wapen tegen de
oorlog. Een betoverend tweeluik.
28
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#1

Een verhaal gebaseerd op Point
zéro, de bejubelde roman van
Antoine Tracqui. De tekeningen
van Roberto Meli (Saladin) laten
je proeven van de actie, op een
scenario van Harry Bozino.

apr ‘22

Hard Rescue

Een spetterend actieverhaal dat aan 100 km/u door het ijs klieft

Hard Rescue 1:

De baai van het artefact

ACTIE/AVONTUUR

Scenario: Harry Bozino
Tekeningen: Roberto ‘Dakar’ Meli
Inkleuring: Chiara Di Francia

Shit! Djimon!

YALLAH!
YALLAH!

Hinderlaag!

Zoek dekking!

Boss! Ze komen

… en drie!

van overal!
We worden
overspoeld!

- 7-

22 april 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-425-0
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22 april 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-426-7

Hard Rescue is een firma die is gespecialiseerd in risicovolle reddingsoperaties en uitsluitend werkt met geharde
huurlingen. Maar deze keer worden
Caleb McKay en zijn handlangers
door een mysterieuze zakenman
ingehuurd voor een geheime missie
op Antarctica. Hun doel is een artefact dat onlangs is ontdekt onder
het smeltende ijs. Maar het artefact
bevat gewichtige geheimen: de
Amerikaanse regering doet er alles
aan om Hard Rescue te stoppen. Wat
volgt is een ongelijke strijd tussen
McKay en zijn mannen, de Amerikanen
en de mysterieuze kracht van het
artefact.
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Korte inhoud
McKay
voor basis, we
worden aangevallen! Ik herhaal,
we worden…
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te verschijnen

#1

feb ‘22

#2

mei ‘22

#3

Na De grote zeeslagen lanceert
Glénat weer een fantastische
collectie: De grote veldslagen:
Tanks, waar wij onze pluim
aan mogen geven! Een ferme
aanwinst voor de gevederde
historische reeksen waar wij
prat op gaan. En geef toe, wat
spreekt er meer tot de verbeelding dan zo’n ferme tank?! In
het Frans al meteen 4 albums
gepland… bij ons verschijnt
binnenkort ook De Ardennen!

#4

De grote veldslagen:

Tanks

Eerste deel van een historische collectie over
de krachtpatsers van de oorlog: TANKS!

De grote veldslagen: tanks 1:
El Alamein – van zand en vuur

HISTORISCH/WOII

Scenario: Thierry Lamy
Tekeningen: Alessio Cammardella
Inkleuring: Maxflan

Volle kracht,
Baxter!
Sneller!

Kijk uit! Een
spaghettivreter op
onze rechterflank!

Zet alles op
alles, Scott...

... Geschut
naar rechts!

Vuur!

Knock-out!

- 3-

18 februari 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-397-0
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18 maart 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-398-7

Een slag met zware gevolgen.
1 juli 1942. De ‘Desert War’ woedt in
alle hevigheid. Op 20 juni hebben de
Italo-Duitse troepen van maarschalk
Rommel het Britse Achtste Leger
verslagen bij Tobroek. Na een roemloze aftocht door Libië en Egypte
graven de Engelsen zich in achter een
haastig opgezette verdedigingslinie
tussen El Alamein in het noorden en
de Qattarawoestijn in het zuiden.
Generaal Auchinleck, commandant
van het Achtste Leger, staat er slecht
voor. Rommel staat gekend als een
hardnekkig en moedig tegenstander,
terwijl het moraal bij zijn troepen erg
laag staat. Auchinleck verwacht dat
‘de Woestijnvos’ van zijn overwinning
gebruik zal maken om zijn linie te
doorbreken. Maar na maanden oorlog
in een verstikkend klimaat, staan er
twee uitgeputte legers tegenover
elkaar voor de ultieme strijd…
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Korte inhoud

33

vliegtuigen/oorlog

Wunderwaffen 13:
Tokyo, de A-bom

Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza
Inkleuringen: Desimir Milic - Desko

Duiken!

21 januari 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-385-7
18 februari 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-386-4

reeds verschenen

Korte inhoud

Berlijn, 1941. Klein begraaft een vriend en vertrekt nadien naar
het Oostfront, waar hij de hel leert kennen en een deel van zijn
menselijkheid verliest. Op hetzelfde moment wordt Lale Andersen
steeds meer onder druk gezet om Lili Marleen niet meer te zingen.
De Duitse autoriteiten vinden het lied defaitistisch. Intussen raakt
Magda definitief betrokken bij het verzet tegen de nazi’s…

#1

juni ‘16

#2

juni ‘16

#3

dec ‘16

#4

maa ‘17

#5

feb ‘18

#6

okt ‘19

#7

mei ‘20

#8

jan ‘22

Duiken! Nu!

wunderwaffen

En nu de
sonoboei! …

Gauw!!!

Vervolg van de populaire vliegtuigreeks
van het duo Maza-Nolane!

In deze alternatieve realiteit blijft
de Tweede Wereldoorlog woeden,
met wisselende kansen, maar met
één constante: het hoge niveau van
verhaal en tekeningen (en de bloedige
strijd)!

reeds verschenen

#5

maa ‘16

#6

dec ‘16

#7

Knappe historische reeks over
verschillende frontlinies uit de
Tweede Wereldoorlog.

mei ‘17

Korte inhoud
#8
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#11

nov ‘17

aug ‘20

#9

#12

mei ‘19

mei ‘21

#10

#13

dec ‘19

jan ‘22

September 1945. Japan is klaar voor de ultieme strijd, met
de hulp van de Duitsers, die in het geheim Wunderwaffen
naar het oosten verschepen om de B-29’s te verrassen
die de Japanse steden bombarderen. Alles wijst in de
richting van een extreem krachtige, nieuwe bom die het
Rijk van de Rijzende Zon zal treffen. Maar op het moment
dat Enola Gay nadert, met haar helse lading, duikt er een
zwerm Japanse Lippisch P13a’s op…

Frontlinies 8:

Witte hel van Leningrad

Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen: Dejan Nenadov
Inkleuring: Jean-Paul Fernandez

21 januari 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-375-8
18 februari 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-376-5
-8-

oorlog

frontlinies

Iedereen eruit!
Vooruit, haast jullie,
Ivan kijkt toe!

Verdomme! Waar
zijn wij beland?!

Goed gevonden… en hoelang zitten
jullie hier al?

Welkom aan de Neva.
We keken uit naar jullie komst. Dit is
Gorodok 1. Verderop ligt Gorodok 2…

Sinds de zomer, we
begonnen wortel te schieten…

Tsjak boem, kijk uit!

Tsjak wat?

De 76’s van Ivan! Ze hebben de vrachtwagens vast opgemerkt. We hebben ze
zo gedoopt… luister goed naar het
geluid, ‘tsjak’ bij het begin en ‘boem’ bij
aankomst. Je bent er zo mee weg!

Geweldig, ik heb er al zin in…

-9-

35

THRILLER

El Shahid

Scenario: Marc Trévidic & Matz
Tekeningen: Giuseppe Liotti
Inkleuring: Christophe Bouchard

22 april 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-415-1
20 mei 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-416-8

countdown 2/3:
De glazen val

Scenario: Marc Trévidic & Matz
Tekeningen: Giuseppe Liotti
Inkleuring: Christophe Bouchard

22 april 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-417-5
20 mei 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-418-2

THRILLER

countdown 1/3:
Vijf dagen later. Zondag 18 december om
5 uur ’s ochtends in de banlieue van Lyon.

HIER ZIJN DIE TWEE
SMEERLAPPEN GESTORVEN.
KAM DE HELE ZONE UIT.

WE VERTREKKEN NIET VOOR
WE ELKE VIERKANTE CENTIMETER HEBBEN ONDERZOCHT.
HET MAAKT NIET UIT HOELANG
HET DUURT, BEGREPEN?

BEGREPEN.

VOORUIT!

In een trilogie onder hoogspanning
neemt de beroemde, voormalige
antiterrorismerechter Marc Trévidic
de lezer mee naar het hart van
de ‘War on Terror’. Matz (De Killer,
Tango) weet wat van actiethrillers
en laat dat ook zien in Countdown!
Dankzij de inbreng van Trévidic
krijg je echt een beeld van achter
de schermen, van de planning, het
onderzoek tot zelfs het persoonlijke
leven van de onderzoeksrechter.

Korte inhoud

Wanneer de DGSI een telefoongesprek
afluistert waarin de martelaarsdood van
jihadstrijder Abou Othman wordt aangekondigd, komt het overheidsapparaat
in actie. Antiterrorismerechter Antoine
Duquesne heft het opsporingsbevel op
en de DGSI schrapt zijn fiche S. Sommige
geesten blijken echter gevaarlijker dan een
zichtbare vijand…

#1

apr ‘22

#2

apr ‘22

te verschijnen

#3

Korte inhoud

countdown

Bloedstollende thrillerreeks over terrorisme in het hart van Frankrijk
36

De klopjacht op Abou Othman wordt
opgevoerd na de aanslag op de randweg.
Ondanks hun vorderingen lijken rechter
Duquesne en de DGSI nog steeds achter
de feiten aan te hollen. Terwijl het
volgende doelwit van de jihadist zich
aftekent en er een plan wordt uitgewerkt
om hem uit te schakelen, dreigt intern
geruzie bij justitie en politie roet in het
eten gooien. Die spanningen zouden de
terroristen in de kaart kunnen spelen…

37

Sciencefiction/Actie

Scenario: Jan Kounen & Omar Ladgham
Tekeningen & inkleuring: Mr FAB

Korte inhoud

Brussel, 2072. Dertig jaar geleden
is de wereld zoals wij hem kennen
geëindigd. Een bacterie heeft zowat
de hele bevolking weggevaagd en er
wonen nog 2746 mensen op onze
planeet. Ze leven opgepropt in een
reusachtige toren, beschermd tegen
de dood door dubbel glas. Hun leider
is een bijzondere AI die Newton
heet. Samen vormen ze de Verenigde
Staten van Europa, die bestaan uit
de “ouden” en de “intra’s”. De ouden
hebben de wereld van vroeger nog
gekend, zij herinneren zich de tijd
waarin de lucht nog leefbaar was.
De intra’s zijn geboren in de toren, zij
volgen de regels van de ouden, maar
de laatste tijd groeit de onrust…
Binnen die minieme mensheid is er
één elitegroepje dat zo nu en dan uit
de toren mag: de jagers. Twee uur per
week jagen ze op wild in de verlaten
straten van Brussel, waar de natuur
welig tiert. Aatami is een intra-jager.
Hij is kalm en moedig en laat niets
merken van zijn ware bedoelingen:
twee uur in de buitenwereld, dat
smaakt naar meer.

e
ws
eu ek
Ni re

DE TOREN 1/3:

- 7-

18 februari 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-388-8
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#1

feb ‘22

18 maart 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-389-5

Vanuit een niet al te verre
toekomst biedt De toren een
inkijk in onze samenleving en
psychologie met centraal de
generatiekloof. We doen niet
aan spoilers, maar het eerste
deel eindigt op een geweldige
cliffhanger…

De toren

Spetterende post-apocalyptische sciencefiction
à la Snowpiercer en I am Legend
39

#1

Een atypische western waarin
kolonisten het slachtoffer
worden van plunderende indianenstammen, die voor een appel,
een ei en wat brandewijn werken
voor de Europese mogendheden.
Het resultaat is een verhaal
vol spanning maar vooral veel
emotie… François Rivière schrijft
een verhaal dat absoluut smaakt
naar meer!

apr ‘22

gevangen

The land of the free blijkt toch toch niet zo gastvrij…

Gevangen 1:

HISTORISCH/AVONTUUR

Scenario: Benoît Rivière
Tekeningen: Olivier Ormière
Inkleuring: Silvia Fabris

Oktober 1755, bij het Abenaki-dorp
Saint-François, Nieuw-Frankrijk.

<Doe maar,
Sylvanus!>

<Haha!
Mis! KijK mij
eens!>

- 3-

22 april 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-423-6
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22 april 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-424-3

In de Nieuwe Wereld houden kolonisten zich met moeite staande in
een vijandige wereld. De oorlog
tussen Fransen en Engelsen heeft de
grote plas overgestoken en indianenstammen kunnen niet anders dan een
kant kiezen. Uiteindelijk zijn het de
hardwerkende kolonisten die de dupe
worden van een machtsspel waarin
een leven niet meer waard is dan een
goedgevulde beurs.
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Korte inhoud
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#1

juni ’07

Een ecologische thriller gebaseerd op waargebeurde feiten.
Het scenario is van de hand van
Gregorio Harriet (Dragonders
van de grens), die van de hitte
van Mexico bij de dragonders
zo naar de koude van de taiga
vliegt… en je meesleept in een
bloedstollend verhaal vol natuurkrachten en verraad. En ondanks
de bloeddorst van het beest kies
je onvermijdelijk een kant.

woest

Als de natuur zijn tanden laat zien, is niemand veilig…

Woest 1/2:
Bloedtaiga

ACTIE/THRILLER

Scenario: Gregorio Muro Harriet
Tekeningen: Alex Macho
Inkleuring: Garluk Aguirre

22 april 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-430-4
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Korte inhoud

In de kraj Primorski, in het verre
oosten van Rusland, dicht bij de grens
met China en Noord-Korea, is een door
een stroper gewonde Siberische tijger
op mensenjacht. Niet door honger
gedreven, maar wel door wraak laat
hij de Siberische taiga rood kleuren
met het bloed van zijn slachtoffers.
Noch de bosbouwbrigades, die gecontroleerd worden door de ChineesRussische maffia, noch de agenten
van het Amur Tiger Center, die
instaan voor de bescherming van de
Amoertijger, noch de doorgewinterde
ecologisten zijn veilig wanneer Amba,
de woudgeest, op jacht is.
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Ergens in de vallei van de BikinriviEr,
kraj Primorski, het verre oosten van
rusland, januari 2019.

43

SCIENCEFICTION

eternum 3/3:
…die de
eerste
mensen heeft
herschapen!

Eva

Ja, door hun
de vonk te
schenken
die hen van
de duistere
prehistorie
verloste
en beschavingen deed
ontstaan…

Herschapen?

Scenario: Christophe Bec
Tekeningen & inkleuring: Jaouen Salaün

…waardoor ze steeds hogere
niveaus bereikten, en uiteindelijk
zelfs naar de ruimte konden
reizen, weg van hun wieg, om
de sterren te koloniseren.

Wat het
Consortium
vandaag doet!

Van één van de
ontcijferde
zinnen heb ik de
exacte betekenis
nog niet kunnen
achterhalen…

Inderdaad.

Dagboek van
een Krijger

18 februari 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-401-4

eternum

…het lijkt
een zwaarwichtige
spreuk.

Een heerlijke portie avontuur, voor jong en oud!

Slotdeel van deze sciencefictionthriller
van Christophe Bec en Jaouen Salaün
“In den beginne waren
wij onsterfelijk, maar
die gave hebben de
goden ons ontnomen.”

Avontuur

Dagboek van
een Krijger 3:

Dwars door de woestijn
Scenario: Pirate Sourcil
Tekeningen: Jez
Inkleuring: Odone

reeds verschenen

18 februari 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-399-4
#1

feb ‘19

#2

okt ‘21

#3

Minus de dorpeling, Blurp de zombie en
Magriet de krijgster gaan op zoek naar het
portaal om de strijd aan te binden met de
verschrikkelijke Enderdraak!
Alberic de woeste krijger is stomverbaasd!
Waarom werkt Magriet samen met een
zombie?! Samen met zijn jonge leerlinge,
Bagel, doet hij er alles aan om hun plannen in
de war te sturen.

feb ‘22

Avontuur

Dans met mij 3:
Het verontrustende
refrein

Scenario: Isabelle Bottier
Tekeningen: Fez
Inkleuring: Alessandra Alyah
Patanè & Arancia Studio
18 februari 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-400-7

Korte inhoud

de
n
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ot ee
sl r

De aarde wordt bedreigd door een bundel apocalyptische stralen. De Meester-soeverein en Julian Siderow,
hoofd van het Consortium, trachten een oplossing
te vinden om de mensheid te redden. Al snel
beseffen ze dat Adam Sanders hun enige hoop
is… hij wordt namelijk onweerstaanbaar door
Eva aangetrokken, en is tegelijk bestand
tegen haar verwoestende invloed.
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De tekeningen van Salaün zorgen voor een
benauwde, beklemmende sfeer die perfect
past bij het mysterieuze verhaal waarin
Christophe Bec subtiel een nieuw licht werpt
op het scheppingsverhaal. Met Eva komt
Eternum aan zijn eind, en op die manier ook
aan zijn begin. Dat is toch hoe Christophe Bec
het ons heeft verteld…

Céleste maakt kennis
met Harmonie, een
danseres van wie de
carrière plots is geëindigd door een ongeluk.
Harmonie
gelooft
heel erg in het jonge
meisje en besluit haar
te begeleiden. Céleste
bewonder t Harmonie
en is in de wolken, maar
zijn Harmonies bedoelingen wel oprecht en
onzelfzuchtig?
Dans met mij b e g o n
onschuldig, maar in dit
deel begint het toch wel
echt te spoken…

Dans met mij

In deel drie van Dans met mij wordt het ritme opgevoerd!
45

Klaw

Een spannende reeks voor jong en oud,
met een bovennatuurlijk kantje!

Avontuur/sprookje

De omgekeerde
rivier 2:
Hannah

Scenario: Maxe L’Hermenier,
naar de roman van Mourlevat
Tekeningen: Djet
Inkleuring: Israel Parada
22 april 2022
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-419-9
22 april 2022
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-420-5

18 maart 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-409-0

Tabula Rasa

Scenario: Ozanam
Tekeningen & inkleuring: Joël
Jurion
18 maart 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-6394-410-6

Angelo Tomassini draagt
al van jongs af een
geheim met zich mee:
als hij wordt bedreigd,
verander t hij in een
tijger-man, met bloederige gevolgen… maar
bewijzen zijn er nooit.
De jongeman weet niet
dat iedereen bang van
hem is omdat zijn vader
een van de grootste
maffiosi van de stad
is. Er zijn nog heel wat
dingen die hij niet weet
over zijn ‘Famiglia’ en
over Dan, zijn geheimzinnige lijfwacht…

46

Jeugd/Actie

Klaw 2:

De omgekeerde
rivier
Meesterlijke verstripping van
een sprookje in twee delen

ee va
ks n d
e

Scenario: Ozanam
Tekeningen & inkleuring: Joël
Jurion

sl
ot
r

Ontwaken

Jeugd/Actie

Klaw 1:

In het eerste deel volgden we Tomek op zijn ongelooflijke tocht: de zoektocht naar de Qjar en het
water dat voorkomt dat je sterft. Samen met hem
liepen we in het spoor van Hannah. In dit tweede
deel vertelt Hannah het verhaal van haar tocht over
de duizelingwekkende Hemelse Weg en dwars door
de woestijn. In haar verhaal komen we in nieuwe
streken maar ook langs bekende plekken: het bos
der Vergetelheid, de bloemenweide, de oceaan… en
Tomeks kruidenierswinkeltje.
De omgekeerde rivier is een avontuur vol emotie en
magie, waarvan je niet wil dat het eindigt. En toch…
is dit het tweede en laatste deel…
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