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Karolus Magnus
De barbarenkeizer
Nieuwe historische reeks over de grootste 
Frankische koning: Karel de Grote

18 maart 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-402-1

22 april 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-403-8

KAROLUS MAGNUS – De barbarenkeizer
De Wasconische gijzelaar
Scenario: Jean-Claude Bartoll
Tekeningen: Eon
Inkleuring: Simona Rossi & Eon
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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.
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 gijze-
laar, wordt als pion ingezet om de 
Wasconiërs aan de kant van Karel de 
Grote te scharen. Wat volgt is een 
episode in de geschiedenis die leidt 
tot de noodlottige slag bij Roncevaux, 
maar daar zijn we nog lang niet!

• Een middeleeuws 
verhaal met fantastische 
elementen, gekruid met 
veldslagen en burgeroor-
logen, van het withete 
zand van Al-Andalus tot 
de ijskoude streken van 
Wasconië

• Scenario van Jean-Claude 
Bartoll met spetterende 
tekeningen van Eon

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in maart.

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!
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Kurusan 
DE ZWARTE SAMOERAI
Voor een samoerai is er maar een weg: die van het zwaard!

18 maart 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-404-5

22 april 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-405-2

KURUSAN – DE ZWARTE SAMOERAI 1:
Yasuke
Scenario: Thierry Gloris 
Tekeningen: Emiliano Zarcone
Inkleuring: Bruno Tatti
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Korte inhoud
Yusuf is een zwarte slaaf. Hij wordt 
verkocht als een alledaags voorwerp. 
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 
Nobunga, de zoon van een daimyo, 
maakt kennis met deze vreemdeling 
met de zwarte huid en knoopt – tegen 
alle verwachtingen in – vriendschap 
aan met onze held.

• De eerste samoerai in 
Daedalus’ Jaar van de 
Samoerai

• Scenario van Thierry Gloris 
(Aspis, Cleopatra, Valois) 
en tekeningen van Emiliano 
Zarcone

• Kurusan – letterlijk ‘zwarte 
man’ – is een razend inte-
ressant historisch perso-
nage, een zwarte slaaf die 
uitgroeit tot… samoerai

• Gebaseerd op waarge-
beurde feiten, waarop ook 
de Netflix-reeks Yasuke is 
geïnspireerd

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in maart.

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...

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

en steek 
ze in 

brand!

stapel de 
bundels 

brandhout 
rond de 

gebouwen.

japan, eind zestiende eeuw.
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HET BLOED VAN 
DE VALOIS 

Openingsdeel van een grootse  
historische saga over het huis Valois

18 maart 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-406-9

22 april 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-407-6

HET BLOED VAN DE VALOIS 1
De man van de rivier
Scenario: Didier Decoin
Historisch advies: Jérôme Clément
Tekeningen: Marc Jailloux
Inkleuring: Florence Fantini
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Korte inhoud
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, aan de grens 
met Padua. 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…

• Openingsdeel van een 
grootse historische saga 
over het huis Valois

• Scenario van Didier Decoin 
met tekeningen van de 
onnavolgbare Marc Jailloux 
(Alex, Paus in de geschie-
denis), die de geschiedenis 
nog maar eens tot leven 
brengt

• Een rijk, realistisch 
verhaal dat bulkt van de 
complotten, bondgenoot-
schappen en verraad

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in maart.

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.
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Sigrid
Eerste deel van een avontuurlijk tweeluik  
over een onverschrokken Vikingvrouw

22 april 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-413-7

20 mei 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-414-4

Sigrid 1/2:
Op deze onbekende grond 
Scenario: David Chauvel
Tekeningen: Patrick Pion
Inkleuring: Lou AVO
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Korte inhoud
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 compleet overhoopgehaald!

• Een verrassend scenario 
van David Chauvel (De 5 
Rijken) over verraad en de 
clash tussen culturen

• Samen met Sigrid ontdek 
je dankzij Patrick Pion 
prachtige landschappen en 
de hardheid van de natuur 
– maar geen kwaadaardiger 
beest dan de mens 

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in mei.

Newfoundland,  
rond het jaar 1000.

- 3 -
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22 april 2022
hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-412-0

man van het jaar 14:
De man die de legioenen van Rome overwon
Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen & inkleuring: Fafner
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man van het jaar
Een historische nederlaag voor Rome in een spetterende strip

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 legi-
oensoldaten wanneer een misplaatste 
grap leidt tot een driest 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 verplette-
rende nederlaag tegen de Germanen, 
onder leiding van diezelfde Arminius, 
de man van het jaar 9.

• Het duo achter De spion 
van Caesar, Jean-Pierre 
Pécau en Fafner, pakt 
weer uit met een verhaal 
dat bulkt van de actie 
en indrukwekkende 
tekeningen

• Een zwarte bladzijde uit 
de Romeinse geschiedenis 
wordt zo een plezier om te 
lezen!

eerdere delen

#7 feb ‘17 #8 maa ‘17

Daar zijn ze!

Soldaten, houd 
jullie positie.

Boogschutters! Schiet!

#9 okt ‘17

#12 mei ‘20

#10 dec ‘17

#13 feb ‘21#11 sept ‘19 #14 apr ‘22



Countdown
Bloedstollende thrillerreeks over terrorisme 
in het hart van Frankrijk

22 april 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-415-1

20 mei 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-416-8

countdown 1/3:
El Shahid
Scenario: Marc Trévidic & Matz
Tekeningen: Giuseppe Liotti
Inkleuring: Christophe Bouchard

Th
riller

Korte inhoud
‘Je zoon is als martelaar gestorven. 
Hij is in het paradijs. Gefeliciteerd.’

Wanneer de DGSI een telefoongesprek 
afluistert waarin de martelaarsdood 
van jihadstrijder Abou Othman wordt 
aangekondigd, komt het overheidsap-
paraat in actie. Antiterrorismerechter 
Duquesne heft het opsporingsbevel 
op en de DGSI schrapt zijn informatie 
uit hun systeem. Sommige geesten 
blijken echter gevaarlijker dan een 
zichtbare vijand…

• Voormalige antiterrorisme-
rechter Marc Trévidic neemt 
de lezer mee naar het hart 
van de ‘War on Terror’

• Matz (De Killer, Tango) 
kent wat van actiethrillers 
en laat dat ook zien in 
Countdown, dankzij de 
inbreng van Trévidic krijg 
je ook een intrigerend 
beeld van wat er achter de 
schermen gebeurt… 

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in mei.

te verschijnen

Nieuwe 

reeks

Vijf dagen later. Zondag 18 december om  
5 uur ’s ochtends in de banlieue van Lyon.

VOORUIT!

#2 apr ‘22  #1 apr ‘22 #3 



Countdown
Bloedstollende thrillerreeks over terrorisme 
in het hart van Frankrijk

22 april 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-417-5

20 mei 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-418-2

countdown 2/3:
De glazen val
Scenario: Marc Trévidic & Matz
Tekeningen: Giuseppe Liotti
Inkleuring: Christophe Bouchard

Th
riller

Korte inhoud
‘Ons werk is voorkomen en straffen. 
De wetten zijn de voorbije jaren al 
sterk bijgestuurd en als dat onvol-
doende blijkt, zullen ze nog verder 
worden aangescherpt…’

De klopjacht op Abou Othman wordt 
opgevoerd na de aanslag op de Parijse 
ringweg. 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. Spanningen die de terroristen 
in de kaart kunnen spelen…

• Voormalige antiterrorisme-
rechter Marc Trévidic neemt 
de lezer mee naar het hart 
van de ‘War on Terror’

• Matz (De Killer, Tango) 
kent wat van actiethrillers 
en laat dat ook zien in 
Countdown, dankzij de 
inbreng van Trévidic krijg 
je ook een intrigerend 
beeld van wat er achter de 
schermen gebeurt… 

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in mei.

te verschijnen

HIER ZIJN DIE TWEE 
SMEERLAPPEN GESTORVEN. 

KAM DE HELE ZONE UIT.

WE VERTREKKEN NIET VOOR 
WE ELKE VIERKANTE CENTI-

METER HEBBEN ONDERZOCHT. 
HET MAAKT NIET UIT HOELANG 

HET DUURT, BEGREPEN?

BEGREPEN.

#2 apr ‘22  #1 apr ‘22 #3 
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Hard Rescue
Een spetterend actieverhaal dat aan 100 km/u door het ijs klieft

22 april 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-425-0

22 april 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-426-7

Hard Rescue 1: 
De baai van het artefact
Scenario: Harry Bozino
Tekeningen: Roberto ‘Dakar’ Meli
Inkleuring: Chiara Di Francia
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Korte inhoud
Hard Rescue is een firma die is gespe-
cialiseerd in risicovolle reddingsopera-
ties 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 arte-
fact 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.

• Een verhaal gebaseerd op 
Point zéro, de bejubelde 
roman van Antoine Tracqui

• Dankzij de tekeningen van 
Roberto Meli (Saladin) komt 
de actie écht tot leven

• Gelimiteerde hardcover-
editie en softcovereditie 
verschijnen gelijktijdig!

#1 apr ‘22

YALLAH! 
YALLAH!

Shit! Djimon!

Hinderlaag! 
Zoek dekking!

… en drie!

McKay 
voor basis, we 

worden aangeval-
len! Ik herhaal, 
we worden…

Boss! Ze komen 
van overal! 
We worden 

overspoeld!

- 6 - - 7 -
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Carthago
Gloednieuw deel in deze reeks over de mysteriën van 
de diepzee, van de onnavolgbare Christophe Bec

22 april 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-429-8

Carthago 11
Kane
Scenario: Christophe Bec
Tekeningen: Ennio Buffi
Inkleuring: Andrea Meloni

Ac
tie

Korte inhoud
1997, China. Subject Kane is half 
mens, half triton. Hij wordt van jongs 
af vastgehouden in een onderzoeks-
centrum waar tritons in het geheim 
worden bestudeerd. Het is hem al 
vaker gelukt te ontsnappen, maar nu 
lijkt hij definitief verdwenen… Wat 
volgt is een adembenemende achter-
volging waarin Kane probeert uit de 
klauwen te blijven van de mannen die 
door de Honderdjarige uit de Karpaten 
achter hem aan worden gestuurd.

• Eerste deel in een 
compleet verhaal in twee 
delen

• De tekeningen van Ennio 
Bufi slepen je mee in het 
verhaal, metersdiep onder 
water

• De fascinatie van Bec 
voor wezens uit de 
diepzee werkt aansteke-
lijk – intussen 13 delen 
verschenen in het Frans!

?!!

- 5 -

#7 juni ‘19

#11 april ‘22

#6 april ‘18

#10 feb ‘21

#5 dec ‘17#4 nov ‘15

#9 mei ‘20#8 feb ‘20

reeds verschenen



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

22 april 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-423-6

22 april 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-424-3

Gevangen 1:
Scenario: Benoît Rivière
Tekeningen: Olivier Ormière
Inkleuring: Silvia Fabris
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Korte inhoud
In de Nieuwe Wereld houden kolo-
nisten zich met moeite staande in 
een vijandige wereld. De oorlog 
tussen Fransen en Engelsen heeft de 
grote plas overgestoken en de india-
nenstammen moeten wel een kant 
kiezen. James en zijn hoogzwangere 
vrouw, Susanna, maken plannen om 
te verhuizen. De laatste tijd worden 
er alsmaar meer groepjes indianen 
gesignaleerd in de omgeving…
Uiteindelijk zijn het de hardwerkende 
kolonisten die de dupe worden van 
een machtsspel waarin een leven niet 
meer waard is dan een goedgevulde 
beurs.

• Atypische western waarin 
kolonisten het slachtoffer 
worden van plunderende 
indianenstammen

• François Rivière schrijft 
een verhaal dat – geen 
spoiler maar… wat een cliff-
hanger! – Olivier Ormière 
sfeervol in beelden giet

• Gelimiteerde hardcover-
editie en softcovereditie 
verschijnen gelijktijdig!

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

<Doe maar, 
Sylvanus!>

<Haha! 
Mis! KijK mij 

eens!>

- 3 -
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woest
Als de natuur zijn tanden laat zien, is niemand veilig…

22 april 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-430-4

Woest 1/2:
Bloedtaiga
Scenario: Gregorio Muro Harriet
Tekeningen: Alex Macho
Inkleuring: Garluk Aguirre
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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 Amoertijger 
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 gecon-
troleerd worden door de Chinees-
Russische 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.

• Als de natuur zijn tanden 
laat zien, is niemand 
veilig… en ondanks de 
wreedheid van de natuur 
kies je onvermijdelijk een 
kant.

• Een ecologische thriller 
gebaseerd op waarge-
beurde feiten – over illegale 
houtkap en de nietsont-
ziende macht van het 
kapitaal

• Scenario van van Gregorio 
Harriet (Dragonders van 
de grens), vliegt van de 
hitte van Mexico zo naar 
de koude van de taiga … 
en sleept je mee in een 
bloedstollend verhaal, ook 
dankzij de sfeervolle teke-
ningen vn Alex Macho

#1 juni ’07

Ergens in de vallei van de BikinriviEr, 
kraj Primorski, het verre oosten van 
rusland, januari 2019.
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reeks



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

22 april 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-411-3

De Laatste schaduw 1/2:
Hoofdstuk 1
Scenario: Denis-Pierre Filippi
Tekeningen & inkleuring: Gaspard Yvan
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Korte inhoud
In hun aftocht houdt een groep 
uitgeputte Russische soldaten, in het 
gezelschap van een paar burgers, halt 
in een landhuis waar ze langslopen. Zo 
krijgt ‘Doc’ de kans om de gewonden 
te verzorgen. Irina en Natalia, Docs 
dochters, krijgen eindelijk wat rust. De 
Barones, die met haar familie in het 
landhuis woont, biedt hun onderdak, 
tegen wil en dank, want 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 
de kinderen, maar al snel sluiten ze 
vriendschap en vertellen ze elkaar 
fantastische verhalen om de kwel-
lingen van de oorlog te verzachten. 
De barbarij is echter nooit veraf: er 
dreigt muiterij bij de soldaten en er 
doen onrustwekkende geruchten de 
ronde… De laatste schaduw waart in 
de buurt rond…

• Schitterende tekeningen 
van Gaspard Yvan, die de 
mysterieuze sfeer van het 
verhaal perfect weergeeft 
in zijn sobere inkleuring

• Op een scenario van Denis-
Pierre Filippi in de sfeer 
van Pan’s Labyrinth

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

TE HOUDEN.

9
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22 april 2022

Kurusan
softcover

Hard rescue 1
hardcover & softcover

Het bloed van de 
Valois 1
softcover

Carthago 11
softcover

Sigrid 1
hardcover

Gevangen 1
hardcover & softcover

Man van het jaar 14
hardcover

Woest 1
softcover

Countdown 1
hardcover

De laatste schaduw 1
hardcover

Karolus Magnus 1
softcover

Countdown 2
hardcover



Sigrid
Eerste deel van een avontuurlijk tweeluik  
over een onverschrokken Vikingvrouw

22 april 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-413-7

20 mei 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-414-4

Sigrid 1/2:
Op deze onbekende grond 
Scenario: David Chauvel
Tekeningen: Patrick Pion
Inkleuring: Lou AVO
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Korte inhoud
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 compleet overhoopgehaald!

• Een verrassend scenario 
van David Chauvel (De 5 
Rijken) over verraad en de 
clash tussen culturen

• Samen met Sigrid ontdek 
je dankzij Patrick Pion 
prachtige landschappen en 
de hardheid van de natuur 
– maar geen kwaadaardiger 
beest dan de mens 

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in april.

Newfoundland,  
rond het jaar 1000.

- 3 -
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Countdown
Bloedstollende thrillerreeks over terrorisme 
in het hart van Frankrijk

22 april 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-415-1

20 mei 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-416-8

countdown 1/3:
El Shahid
Scenario: Marc Trévidic & Matz
Tekeningen: Giuseppe Liotti
Inkleuring: Christophe Bouchard

Th
riller

Korte inhoud
‘Je zoon is als martelaar gestorven. 
Hij is in het paradijs. Gefeliciteerd.’

Wanneer de DGSI een telefoongesprek 
afluistert waarin de martelaarsdood 
van jihadstrijder Abou Othman wordt 
aangekondigd, komt het overheidsap-
paraat in actie. Antiterrorismerechter 
Duquesne heft het opsporingsbevel 
op en de DGSI schrapt zijn informatie 
uit hun systeem. Sommige geesten 
blijken echter gevaarlijker dan een 
zichtbare vijand…

• Voormalige antiterrorisme-
rechter Marc Trévidic neemt 
de lezer mee naar het hart 
van de ‘War on Terror’

• Matz (De Killer, Tango) 
kent wat van actiethrillers 
en laat dat ook zien in 
Countdown, dankzij de 
inbreng van Trévidic krijg 
je ook een intrigerend 
beeld van wat er achter de 
schermen gebeurt… 

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in april.

te verschijnen

Nieuwe 

reeks

Vijf dagen later. Zondag 18 december om  
5 uur ’s ochtends in de banlieue van Lyon.

VOORUIT!

#2 apr ‘22  #1 apr ‘22 #3 



Countdown
Bloedstollende thrillerreeks over terrorisme 
in het hart van Frankrijk

22 april 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-417-5

20 mei 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-418-2

countdown 2/3:
De glazen val
Scenario: Marc Trévidic & Matz
Tekeningen: Giuseppe Liotti
Inkleuring: Christophe Bouchard

Th
riller

Korte inhoud
‘Ons werk is voorkomen en straffen. 
De wetten zijn de voorbije jaren al 
sterk bijgestuurd en als dat onvol-
doende blijkt, zullen ze nog verder 
worden aangescherpt…’

De klopjacht op Abou Othman wordt 
opgevoerd na de aanslag op de Parijse 
ringweg. 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. Spanningen die de terroristen 
in de kaart kunnen spelen…

• Voormalige antiterrorisme-
rechter Marc Trévidic neemt 
de lezer mee naar het hart 
van de ‘War on Terror’

• Matz (De Killer, Tango) 
kent wat van actiethrillers 
en laat dat ook zien in 
Countdown, dankzij de 
inbreng van Trévidic krijg 
je ook een intrigerend 
beeld van wat er achter de 
schermen gebeurt… 

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in april.

te verschijnen

HIER ZIJN DIE TWEE 
SMEERLAPPEN GESTORVEN. 

KAM DE HELE ZONE UIT.

WE VERTREKKEN NIET VOOR 
WE ELKE VIERKANTE CENTI-

METER HEBBEN ONDERZOCHT. 
HET MAAKT NIET UIT HOELANG 

HET DUURT, BEGREPEN?

BEGREPEN.

#2 apr ‘22  #1 apr ‘22 #3 
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20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-431-1

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-432-8

Elfen 27:
De Ogham-meesters
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Gianluca Maconi & Bertrand Benoit
Inkleuring: Stefania Aquaro & Bertrand Benoit
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Elfen
Een nieuw, heerlijk avontuur in de landen van Arran!

Korte inhoud
Het woud van Torunn is een van 
de oudste wouden van Arran. De 
elfenclans die er wonen, staan al 
eeuwenlang bekend om hun wreed-
heid. Wreedheid tegenover vreemde-
lingen, maar ook tussen de clans die 
dit gigantische grondgebied onderling 
betwisten…
Dat heeft Kaënn op een pijnlijke 
manier mogen ondervinden. Toen hij 
nog erg jong was, werd zijn vader 
gedood door de ogham-meester van 
de clan van het Hooglover, die het 
kind daarna adopteerde en opvoedde 
als haar zoon. Kaënn groeide uit tot 
een krijger. Hij wordt verscheurd 
tussen het eervolle pad, waarin 
respect voor zijn meester vooropstaat, 
en een verderfelijker pad, dat van de 
wraak…

• Nicolas Jarry brengt ons 
weer een verhaal vol 
passie, wraak, verraad en 
strijd, dat ons wat meer 
vertelt over de wonderlijke 
wereld van de boselfen

• De landen van Arran 
breiden uit… een gloed-
nieuw continent doemt op 
ten oosten van de Kloof

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in juni.

eerdere delen

#27 mei ‘22#24 nov ‘20

#20 nov ‘19 #22 mei ‘20

#26 nov ‘21#25 feb ‘21

#21 feb ‘20 #23 aug ‘20



Dwergen
Een nieuw avontuur in de landen van Arran, met 

een nieuwe orde, die van de brouwers

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-433-5

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-434-2

Dwergen 17:
Gurdan van de Mout
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Pierre-Denis Goux
Inkleuringen: Iuliia Leonidovna Pinchuk
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Korte inhoud
Na zestig jaar dienst bij het IJzeren 
Legioen moet Gurdan afzwaaien. De 
ouwe behaarde besluit terug te keren 
naar zijn geboortedorp in de hoop er 
de familiestokerij uit te bouwen. Maar 
hij ontdekt dat zijn broer al jaren is 
verdwenen en dat het landgoed, dat 
intussen een bouwval is, net door zijn 
neef is verkocht.
Gurdan beseft dat hij zal moeten 
strijden voor de kans om ooit zijn 
droom te verwezenlijken en zijn eigen 
moutwijn te stoken. Maar van wanho-
pige gevechten weet hij alles…

• In het hart van het 
Dwergenrijk is de gerst van 
de meesters van de Mout 
waardevoller dan goud

• Een bruisend scenario van 
Nicolas Jarry, dat heerlijk 
smaakt dankzij de teke-
ningen van Pierre-Denis 
Goux, vaste wapenbroeder 
van de Dwergen

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in juni.

eerdere delen
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SAMOERAI 
LEGENDEN
vervolg van deze spin-off van de oerreeks Samoerai 

20 mei 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-445-8

SAMOERAI LEGENDEN 7:
Het eiland van de zwarte yokai
Scenario: Jean-François Di Giorgio
Tekeningen: Cristina Mormile
Inkleuring: Bertrand Denoulet
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Korte inhoud
Een stukje rots, geteisterd door weer 
en wind, in een uithoek van Japan. 
Grond waar geen boom op groeit en 
die je op geen enkele kaart vindt. 
Op die plek moeten Furiko en O’kane 
op zoek naar hun zus, Reiko. Al 
snel moeten ze het, in hun eentje, 
opnemen tegen de bevolking… en 
tegen een machtige vijand. Zal het 
hen lukken hun zus en de archipel te 
beschermen tegen deze verschrikke-
lijke vijand?

• Samoerai – Legenden, 
vervolg van deze spin-off 
van de oerreeks Samoerai 
– slot van een cyclus in 2 
delen

• Een tweede album in 
Daedalus’ Jaar van de 
Samoerai

• Het scenario is van het 
vaste Samoerai-duo: Jean-
François Di Giorgio en 
Cristina Mormile

#4 feb ‘18#3 nov ‘17

#7 mei ‘22

#2 okt ‘14

#6 nov ‘20

#1 okt ‘13

#5 okt ‘19



Aquablue
Vier jaar na het vorige deel,  
eindelijk het slotdeel van deze cyclus…

20 mei 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-437-3

17 juni 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-438-0

Aquablue 17:
De nacht van de genade
Scenario: Régis Hautière
Tekeningen & inkleuring: Reno
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Korte inhoud
Op Aquablue organiseert Landon 
een banket voor inboorlingen en 
kolonisten om de vrede te vieren en 
de toekomst in een goede verstand-
houding voor te bereiden. Nao, die 
nog steeds wordt bewaakt door zijn 
mysterieuze cipier, woont het evene-
ment bij via een scherm. Al snel veran-
dert het feest in een nachtmerrie. Een 
diplomatieke oplossing is veraf, maar: 
‘Als je vrede wilt, bereid je dan voor 
op oorlog’.

• Vier jaar na het vorige deel, 
eindelijk het slotdeel van 
deze cyclus… en het belooft 
een heftig slot te worden!

• Aquablue, intussen een 
klassieker, op een scenario 
van Régis Hautière, met 
tekeningen van Reno

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in juni.

reeds verschenen
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Wunderwaffen
Vervolg van de populaire vliegtuigserie 
van het duo Maza-Nolane

20 mei 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-439-7

17 juni 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-440-3

Wunderwaffen 14:
Hemelvuur
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza
Inkleuringen: Desimir Milic - Desko
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Korte inhoud
‘Little Girl’, de atoombom, gaat 
worden gedropt. Zij zal de afloop van 
de oorlog bepalen en de wereld zal 
nooit meer dezelfde zijn. Himmler 
kan de Führer niet manipuleren want 
Hitler weet al wat de Bezoeker zal 
vragen, in ruil voor zijn hulp. Truman 
geeft groen licht voor het gebruik van 
de tactische atoombom ‘Little Girl’, 
maar ze moet wel tot bij het doelwit 
worden gevlogen. Bovendien verde-
digt Murnau de stad, aan het hoofd 
van een speciaal defensie-eskader 
‘Wunderventilator’, met de hulp van 
Rudel en Hanna Reitsch, drie doods-
verachters. Maar door de ‘verrijzenis’ 
van Bergier, door de tijdverstoring, 
gaan ze het doelwit misschien nog 
bijstellen…

• 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)!

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in juni.

eerdere delen
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WUNDERWAFFEN stelt voor – 
SPACE REICH

Spin-off van de populaire vliegtuigserie van het duo Maza-
Nolane, gemaakt door de tandem Nolane-Nikolic

20 mei 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-441-0

17 juni 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-442-7

WUNDERWAFFEN stelt voor – SPACE REICH 1:
Het duel der adelaars
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza & Marko Nikolic
Inkleuring: Digikore Studios
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Korte inhoud
Nadat het Engeland in 1940 binnen-
viel heeft het Reich de USSR eind 
1943 verpletterd. Het strekt zich 
nu uit van de Atlantische Oceaan 
tot Vladivostok. Europa en een 
deel van Azië is in de schaduw 
gedompeld. In de zomer van 1945 
wil Amerika, de grootmacht van de 
vrije wereld, ondanks zijn isolatio-
nisme, zijn blazoen oppoetsen en 
het Reich uitdagen: het stuurt een 
raket de ruimte in. Maar Amerika 
moet het opnemen tegen een te 
duchten tegenstander: Werner van 
Braun, die met zijn raketten Moskou 
in de as legde en al lang van de 
kosmos droomt. Want Hitler, die de 
Amerikanen minacht, gooit meteen 
alles in de strijd, met het waanzinnige 
doel een Duitse legerbasis te instal-
leren op de maan! De eerste ronde van 
het duel tussen de nazi-adelaar en de 
Amerikaanse adelaar kan beginnen. 
En in deze strijd zijn alle slagen 
toegestaan… 

• Spin-off van de popu-
laire vliegtuigserie van 
het duo Maza-Nolane, 
gemaakt door de tandem 
Nolane-Nikolic

• Alternatieve geschiedenis 
over een wereld waarin 
Duitsland de Tweede 
Wereldoorlog heeft 
gewonnen en zich stort op 
de ruimtewedloop

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in juni.

#1 mei ‘21 #3 

te verschijnen
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Buonaparte
Drieluik over Napoleon Bonaparte, die ook in 

ballingschap nog strijd voert voor zijn idealen 

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-421-2

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-422-9

BUONAPARTE 1/3:
Sint-Helena
Scenario: Rudi Miel - Fabienne Pigière
Tekeningen: Ivàn Gil
Inkleuring: 1ver2anes
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Korte inhoud
Verbannen naar een godvergeten 
eiland neemt de verslagen Keizer 
het in een ultiem gevecht op tegen 
Engeland, in de persoon van zijn cipier, 
Hudson Lowe. De mogendheden die in 
Waterloo zegevierden, ruziën intussen 
over zijn Egyptische oorlogsschat. 
Voor het Britse Rijk zou die schat een 
ongezien gevaar betekenen. Lowe 
staat op de eerste rij om dat gevaar 
af te wenden.

• Rudi Miel en Fabienne 
Pigière laten zich inspi-
reren door de legendari-
sche Napoleon en voegen 
een extra aspect toe aan 
zijn mythe 

• Een wervelend verhaal 
vol spanning, intriges en 
verraad, met tekeningen 
van Iván Gil (Dragonders 
van de grens)

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in juni.

Atlantische Oceaan. 
Sint-Helena, Brits 
overzees gebied. 5 mei 
1821, 17.49 u.

Longwood House. 
Verblijf van Napoleon.

De keizer is 
niet meer.
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de verloren tijden
Een postapocalyptisch verhaal in vier delen

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-427-4

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-428-1

de verloren tijden 1/4:
Het Heidefort
Scenario:  Jérôme Le Gris
Tekeningen: Didier Poli
Inkleuring: Bruno Tatti AVO
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Korte inhoud
In het jaar 1000 regent het dood en 
vuur op aarde, geheel volgens de 
voorspelling van de Apocalyps. Een 
donkere wolk omhult de wereld en 
stort hem voor een eeuwigheid in 
het duister. Beschavingen worden 
weggevaagd en duizenden generaties 
verdwijnen voor de zon eindelijk weer 
opduikt. Eeuwen zijn er verstreken 
wanneer het leven herneemt. Maar 
alles moet over, want alles is vergeten. 
Voor de mens, die nog wankel op zijn 
benen staat, breken de Verloren tijden 
aan…
In die nieuwe tijd, vol nomadische 
stammen, volgen we de Moórclan, 
onder leiding van Primus, die samen 
met zijn dochter, Elaine, ijvert voor 
een betere wereld… en droomt van 
vooruitgang.

• Een topreeks van Jérôme 
Le Gris (Horacio van Alba) 
met tekeningen van Didier 
Poli (Elric, Kind van het 
Onweer)

• Eén van onze absolute 
speerpunten deze lente!

• Hoe vind je de beschaving 
weer uit als je naar het 
begin der tijden bent 
teruggekatapulteerd?! 

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in juni.

Het zuiden van 
Anglia, vele 
duizenden jaren 
later.

Het 
heidefort, 

vader.

We zijn 
er.

Caratacos 
heeft gelijk, 

vader.

Voor de eerste 
vorst invalt.

Omdat ik er iets wil 
nagaan, Elaine.

Het fort 
wordt toch het onze 

bij de volgende bloeitijd. 
Waarom wachten we niet?

Waarom gaan we er nu al heen, Primus? 
Onze clan zal er sowieso meerdere 

manen verblijven aan het begin 
van het warme seizoen.

- 8 - - 9 -
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bob Morane
De terugkeer van de ware held van alle tijden,  

de legendarische Bob Morane

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-435-9

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-436-6

Bob Morane 1:
De 100 demonen van de Gele Schaduw
Scenario: Christophe Bec & Corbeyran
Tekeningen: Paolo Grella
Inkleuring: Sébastien Gérard
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Korte inhoud
1952. De oorlog tussen de Vietminh 
en het Franse leger is in volle gang, 
Bob Morane en Bill Ballantine worden 
gedropt in het noorden van Indochina, 
in het gezelschap van een tiental 
elitesoldaten.
Officieel is hun doel de grondtroepen 
bijstaan in hun strijd tegen de aanhan-
gers van Hô Chí Minh, die hardnekkig 
vechten om de controle over het land 
te heroveren. De eigenlijke missie 
van onze helden houdt verband met 
een legende uit vroegere tijden: de 
100 strijders van La. c Long Quân 
en de dreigende aanwezigheid van 
een meedogenloze vijand: de Gele 
Schaduw!

• Het geesteskind van de 
betreurde Henri Vernes is 
springlevend, dankzij het 
ervaren scenaristenduo 
Christophe Bec en Éric 
Corbeyran, die met de 
zegen van Vernes hun Bob 
Morane voorstellen

• Paolo Grella (Libertalia) 
brengt de beklemmende 
scènes tot leven, met 
veel respect voor de illus-
tere tekenaars die hem 
voorgingen

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in juni.

Indochina, 1954.

Ergens boven de jungle in 
het zuiden van de provincie 
Annam. EERSTE KEER?

YEP…  
EN JIJ?

IK HEB AL TWINTIG SPRONGEN IN 
VIJANDELIJK GEBIED UITGEVOERD… 

MAAR NOOIT IN DEZE OMSTANDIGHEDEN… 
WINDSTOTEN TOT 70 KM/U, ’T IS 

DONKER, HET REGENT…

ALSOF JE JE IN 
DE MUIL VAN EEN 

MONSTER STORT!

AL SINDS ONS 
VERTREK ZIT IK MET ÉÉN 

ENKELE VRAAG, COMMANDANT 
MORANE…

IK LUISTER, 
SERGEANT…

MONSTERS 
BESTAAN NIET!

WELKOM IN 
INDOCHINA, DUDE!

WAT DOET DIE 
KEREL HIER? HIJ VERGEZELT 

ONS OP DEZE 
MISSIE…

DAT HAD IK BEGREPEN… 
MAAR HIJ ZIT NIET IN ’T LEGER… 
DE JONGENS VRAGEN ZICH AF 
WAT EEN BURGER UITVREET BIJ 

EEN TROEP PARA’S!

PROFESSOR 
BORULNIK IS EEN GERENOM-
MEERD ANTROPOLOOG EN 

NEUROLOOG… MEER KAN IK JE OP 
DIT MOMENT NIET VERTELLEN, 

SERGEANT, HET SPIJT ME…

EN SINDS 
WANNEER HEBBEN WE 

UNIVERSITAIREN NODIG 
OM SPLEETOGEN 

TE MOLLEN?

SINDS WE DINGEN 
MOETEN SNAPPEN DIE AAN 
JE VOORBIJGAAN ALS JE 

BLIND VOORUIT HOLT MET JE 
HELM VOOR JE OGEN!

- 3 -
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20 mei 2022

Wunderwaffen 14
hardcover

De verloren tijden 1
hardcover

Bob Morane 1
hardcover

Space Reich 1
hardcover

Samoerai Legende 7
softcover

Aquablue 17
hardcover

Buonaparte 1
hardcover

Countdown 1
softcover

Countdown 2
softcover

Elfen 27
hardcover

Dwergen 17
hardcover

Sigrid 1
softcover



20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-431-1

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-432-8

Elfen 27:
De Ogham-meesters
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Gianluca Maconi & Bertrand Benoit
Inkleuring: Stefania Aquaro & Bertrand Benoit

Fa
n

ta
sy

/A
vo

n
tu

u
r

Elfen
Een nieuw, heerlijk avontuur in de landen van Arran!

Korte inhoud
Het woud van Torunn is een van 
de oudste wouden van Arran. De 
elfenclans die er wonen, staan al 
eeuwenlang bekend om hun wreed-
heid. Wreedheid tegenover vreemde-
lingen, maar ook tussen de clans die 
dit gigantische grondgebied onderling 
betwisten…
Dat heeft Kaënn op een pijnlijke 
manier mogen ondervinden. Toen hij 
nog erg jong was, werd zijn vader 
gedood door de ogham-meester van 
de clan van het Hooglover, die het 
kind daarna adopteerde en opvoedde 
als haar zoon. Kaënn groeide uit tot 
een krijger. Hij wordt verscheurd 
tussen het eervolle pad, waarin 
respect voor zijn meester vooropstaat, 
en een verderfelijker pad, dat van de 
wraak…

• Nicolas Jarry brengt ons 
weer een verhaal vol 
passie, wraak, verraad en 
strijd, dat ons wat meer 
vertelt over de wonderlijke 
wereld van de boselfen

• De landen van Arran 
breiden uit… een gloed-
nieuw continent doemt op 
ten oosten van de Kloof

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in mei.

eerdere delen

#27 mei ‘22#24 nov ‘20

#20 nov ‘19 #22 mei ‘20

#26 nov ‘21#25 feb ‘21

#21 feb ‘20 #23 aug ‘20



Dwergen
Een nieuw avontuur in de landen van Arran, met 

een nieuwe orde, die van de brouwers

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-433-5

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-434-2

Dwergen 17:
Gurdan van de Mout
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Pierre-Denis Goux
Inkleuringen: Iuliia Leonidovna Pinchuk
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Korte inhoud
Na zestig jaar dienst bij het IJzeren 
Legioen moet Gurdan afzwaaien. De 
ouwe behaarde besluit terug te keren 
naar zijn geboortedorp in de hoop er 
de familiestokerij uit te bouwen. Maar 
hij ontdekt dat zijn broer al jaren is 
verdwenen en dat het landgoed, dat 
intussen een bouwval is, net door zijn 
neef is verkocht.
Gurdan beseft dat hij zal moeten 
strijden voor de kans om ooit zijn 
droom te verwezenlijken en zijn eigen 
moutwijn te stoken. Maar van wanho-
pige gevechten weet hij alles…

• In het hart van het 
Dwergenrijk is de gerst van 
de meesters van de Mout 
waardevoller dan goud

• Een bruisend scenario van 
Nicolas Jarry, dat heerlijk 
smaakt dankzij de teke-
ningen van Pierre-Denis 
Goux, vaste wapenbroeder 
van de Dwergen

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in mei.

eerdere delen

#12 mei ‘20

#15 feb ‘21

#11 feb ‘20

#14 dec ‘20 #17 jan ‘22

#10 nov ‘19 #13 sept ‘20

#16 nov ‘21



Aquablue
Vier jaar na het vorige deel,  
eindelijk het slotdeel van deze cyclus…

20 mei 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-437-3

17 juni 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-438-0

Aquablue 17:
De nacht van de genade
Scenario: Régis Hautière
Tekeningen & inkleuring: Reno

Ac
tie/Sc

ien
c

efic
tio

n

Korte inhoud
Op Aquablue organiseert Landon 
een banket voor inboorlingen en 
kolonisten om de vrede te vieren en 
de toekomst in een goede verstand-
houding voor te bereiden. Nao, die 
nog steeds wordt bewaakt door zijn 
mysterieuze cipier, woont het evene-
ment bij via een scherm. Al snel veran-
dert het feest in een nachtmerrie. Een 
diplomatieke oplossing is veraf, maar: 
‘Als je vrede wilt, bereid je dan voor 
op oorlog’.

• Vier jaar na het vorige deel, 
eindelijk het slotdeel van 
deze cyclus… en het belooft 
een heftig slot te worden!

• Aquablue, intussen een 
klassieker, op een scenario 
van Régis Hautière, met 
tekeningen van Reno

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in mei.

reeds verschenen

#12 mei ‘12 #13 maa ‘13#11 okt ‘10

#17 mei ‘22

#10 nov ‘09

#14 dec ‘14 #15 feb ‘17 #16 sept ‘19



Wunderwaffen
Vervolg van de populaire vliegtuigserie 
van het duo Maza-Nolane

20 mei 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-439-7

17 juni 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-440-3

Wunderwaffen 14:
Hemelvuur
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza
Inkleuringen: Desimir Milic - Desko

v
lieg

tu
ig

en
/o

o
rlo

g

Korte inhoud
‘Little Girl’, de atoombom, gaat 
worden gedropt. Zij zal de afloop van 
de oorlog bepalen en de wereld zal 
nooit meer dezelfde zijn. Himmler 
kan de Führer niet manipuleren want 
Hitler weet al wat de Bezoeker zal 
vragen, in ruil voor zijn hulp. Truman 
geeft groen licht voor het gebruik van 
de tactische atoombom ‘Little Girl’, 
maar ze moet wel tot bij het doelwit 
worden gevlogen. Bovendien verde-
digt Murnau de stad, aan het hoofd 
van een speciaal defensie-eskader 
‘Wunderventilator’, met de hulp van 
Rudel en Hanna Reitsch, drie doods-
verachters. Maar door de ‘verrijzenis’ 
van Bergier, door de tijdverstoring, 
gaan ze het doelwit misschien nog 
bijstellen…

• 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)!

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in mei.

eerdere delen

#8 nov ‘17

#11 aug ‘20

#7 mei ‘17 #10 dec ‘19
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#9 mei ‘19

#12 mei ‘21



WUNDERWAFFEN stelt voor – 
SPACE REICH

Spin-off van de populaire vliegtuigserie van het duo Maza-
Nolane, gemaakt door de tandem Nolane-Nikolic

20 mei 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-441-0

17 juni 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-442-7

WUNDERWAFFEN stelt voor – SPACE REICH 1:
Het duel der adelaars
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza & Marko Nikolic
Inkleuring: Digikore Studios
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Korte inhoud
Nadat het Engeland in 1940 binnen-
viel heeft het Reich de USSR eind 
1943 verpletterd. Het strekt zich 
nu uit van de Atlantische Oceaan 
tot Vladivostok. Europa en een 
deel van Azië is in de schaduw 
gedompeld. In de zomer van 1945 
wil Amerika, de grootmacht van de 
vrije wereld, ondanks zijn isolatio-
nisme, zijn blazoen oppoetsen en 
het Reich uitdagen: het stuurt een 
raket de ruimte in. Maar Amerika 
moet het opnemen tegen een te 
duchten tegenstander: Werner van 
Braun, die met zijn raketten Moskou 
in de as legde en al lang van de 
kosmos droomt. Want Hitler, die de 
Amerikanen minacht, gooit meteen 
alles in de strijd, met het waanzinnige 
doel een Duitse legerbasis te instal-
leren op de maan! De eerste ronde van 
het duel tussen de nazi-adelaar en de 
Amerikaanse adelaar kan beginnen. 
En in deze strijd zijn alle slagen 
toegestaan… 

• Spin-off van de popu-
laire vliegtuigserie van 
het duo Maza-Nolane, 
gemaakt door de tandem 
Nolane-Nikolic

• Alternatieve geschiedenis 
over een wereld waarin 
Duitsland de Tweede 
Wereldoorlog heeft 
gewonnen en zich stort op 
de ruimtewedloop

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in mei.

#1 mei ‘21 #3 

te verschijnen

#2 



Buonaparte
Drieluik over Napoleon Bonaparte, die ook in 

ballingschap nog strijd voert voor zijn idealen 

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-421-2

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-422-9

BUONAPARTE 1/3:
Sint-Helena
Scenario: Rudi Miel - Fabienne Pigière
Tekeningen: Ivàn Gil
Inkleuring: 1ver2anes
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Korte inhoud
Verbannen naar een godvergeten 
eiland neemt de verslagen Keizer 
het in een ultiem gevecht op tegen 
Engeland, in de persoon van zijn cipier, 
Hudson Lowe. De mogendheden die in 
Waterloo zegevierden, ruziën intussen 
over zijn Egyptische oorlogsschat. 
Voor het Britse Rijk zou die schat een 
ongezien gevaar betekenen. Lowe 
staat op de eerste rij om dat gevaar 
af te wenden.

• Rudi Miel en Fabienne 
Pigière laten zich inspi-
reren door de legendari-
sche Napoleon en voegen 
een extra aspect toe aan 
zijn mythe 

• Een wervelend verhaal 
vol spanning, intriges en 
verraad, met tekeningen 
van Iván Gil (Dragonders 
van de grens)

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in mei.

Atlantische Oceaan. 
Sint-Helena, Brits 
overzees gebied. 5 mei 
1821, 17.49 u.

Longwood House. 
Verblijf van Napoleon.

De keizer is 
niet meer.

- 3 -

Nieuwe 

reeks

#1 mei ‘22



de verloren tijden
Een postapocalyptisch verhaal in vier delen

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-427-4

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-428-1

de verloren tijden 1/4:
Het Heidefort
Scenario:  Jérôme Le Gris
Tekeningen: Didier Poli
Inkleuring: Bruno Tatti AVO
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Korte inhoud
In het jaar 1000 regent het dood en 
vuur op aarde, geheel volgens de 
voorspelling van de Apocalyps. Een 
donkere wolk omhult de wereld en 
stort hem voor een eeuwigheid in 
het duister. Beschavingen worden 
weggevaagd en duizenden generaties 
verdwijnen voor de zon eindelijk weer 
opduikt. Eeuwen zijn er verstreken 
wanneer het leven herneemt. Maar 
alles moet over, want alles is vergeten. 
Voor de mens, die nog wankel op zijn 
benen staat, breken de Verloren tijden 
aan…
In die nieuwe tijd, vol nomadische 
stammen, volgen we de Moórclan, 
onder leiding van Primus, die samen 
met zijn dochter, Elaine, ijvert voor 
een betere wereld… en droomt van 
vooruitgang.

• Een topreeks van Jérôme 
Le Gris (Horacio van Alba) 
met tekeningen van Didier 
Poli (Elric, Kind van het 
Onweer)

• Eén van onze absolute 
speerpunten deze lente!

• Hoe vind je de beschaving 
weer uit als je naar het 
begin der tijden bent 
teruggekatapulteerd?! 

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in mei.

Het zuiden van 
Anglia, vele 
duizenden jaren 
later.

Het 
heidefort, 

vader.

We zijn 
er.

Caratacos 
heeft gelijk, 

vader.

Voor de eerste 
vorst invalt.

Omdat ik er iets wil 
nagaan, Elaine.

Het fort 
wordt toch het onze 

bij de volgende bloeitijd. 
Waarom wachten we niet?

Waarom gaan we er nu al heen, Primus? 
Onze clan zal er sowieso meerdere 

manen verblijven aan het begin 
van het warme seizoen.

- 8 - - 9 -

#1 apr ‘22
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bob Morane
De terugkeer van de ware held van alle tijden,  

de legendarische Bob Morane

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-435-9

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-436-6

Bob Morane 1:
De 100 demonen van de Gele Schaduw
Scenario: Christophe Bec & Corbeyran
Tekeningen: Paolo Grella
Inkleuring: Sébastien Gérard
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Korte inhoud
1952. De oorlog tussen de Vietminh 
en het Franse leger is in volle gang, 
Bob Morane en Bill Ballantine worden 
gedropt in het noorden van Indochina, 
in het gezelschap van een tiental 
elitesoldaten.
Officieel is hun doel de grondtroepen 
bijstaan in hun strijd tegen de aanhan-
gers van Hô Chí Minh, die hardnekkig 
vechten om de controle over het land 
te heroveren. De eigenlijke missie 
van onze helden houdt verband met 
een legende uit vroegere tijden: de 
100 strijders van La. c Long Quân 
en de dreigende aanwezigheid van 
een meedogenloze vijand: de Gele 
Schaduw!

• Het geesteskind van de 
betreurde Henri Vernes is 
springlevend, dankzij het 
ervaren scenaristenduo 
Christophe Bec en Éric 
Corbeyran, die met de 
zegen van Vernes hun Bob 
Morane voorstellen

• Paolo Grella (Libertalia) 
brengt de beklemmende 
scènes tot leven, met 
veel respect voor de illus-
tere tekenaars die hem 
voorgingen

• Softcovereditie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
in mei.

Indochina, 1954.

Ergens boven de jungle in 
het zuiden van de provincie 
Annam. EERSTE KEER?

YEP…  
EN JIJ?

IK HEB AL TWINTIG SPRONGEN IN 
VIJANDELIJK GEBIED UITGEVOERD… 

MAAR NOOIT IN DEZE OMSTANDIGHEDEN… 
WINDSTOTEN TOT 70 KM/U, ’T IS 

DONKER, HET REGENT…

ALSOF JE JE IN 
DE MUIL VAN EEN 

MONSTER STORT!

AL SINDS ONS 
VERTREK ZIT IK MET ÉÉN 

ENKELE VRAAG, COMMANDANT 
MORANE…

IK LUISTER, 
SERGEANT…

MONSTERS 
BESTAAN NIET!

WELKOM IN 
INDOCHINA, DUDE!

WAT DOET DIE 
KEREL HIER? HIJ VERGEZELT 

ONS OP DEZE 
MISSIE…

DAT HAD IK BEGREPEN… 
MAAR HIJ ZIT NIET IN ’T LEGER… 
DE JONGENS VRAGEN ZICH AF 
WAT EEN BURGER UITVREET BIJ 

EEN TROEP PARA’S!

PROFESSOR 
BORULNIK IS EEN GERENOM-
MEERD ANTROPOLOOG EN 

NEUROLOOG… MEER KAN IK JE OP 
DIT MOMENT NIET VERTELLEN, 

SERGEANT, HET SPIJT ME…

EN SINDS 
WANNEER HEBBEN WE 

UNIVERSITAIREN NODIG 
OM SPLEETOGEN 

TE MOLLEN?

SINDS WE DINGEN 
MOETEN SNAPPEN DIE AAN 
JE VOORBIJGAAN ALS JE 

BLIND VOORUIT HOLT MET JE 
HELM VOOR JE OGEN!

- 3 -

#1 mei ‘22
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BLOEDKONINGINNEN
Johanna 

Een nieuw drieluik in de collectie Bloedkoninginnen, 
deze keer over Johanna van Bourgondië

17 juni 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-447-2

BLOEDKONINGINNEN:
Johanna – de boosaardige koningin 1/3
Scenario: France Richemond
Tekeningen: Michel Suro
Inkleuring: Dimitri Fogolin
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Korte inhoud
1293, in het kasteel van Montbard is 
een edelvrouw aan het bevallen: het 
is Agnes van Frankrijk, de dochter 
van Lodewijk de Heilige. Tot grote 
wanhoop van haar echtgenoot, hertog 
Robert II, is het weer een dochter, de 
derde al. Het ene been van het kind 
is bovendien korter dan het andere, 
er wordt al gefluisterd dat de kleine 
Johanna het brandmerk van de duivel 
draagt en dat God kwaad is. 
Een paar jaar later, aan het begin 
van de XIVe eeuw, is Frankrijk nog 
steeds de staat met het meeste geld, 
de meeste inwoners en het meeste 
roem in heel Europa. Filips de Schone 
bestuurt het land met ijzeren hand. 
Maar het lot is hem niet gunstig 
gezind: de trotse kroon bijt in het zand 
en moet door het stof. De oorzaak van 
deze ondergang: Johanna, prinses en 
kleindochter van Lodewijk de Heilige, 
geboren op de trappen naar de troon-
zaal. De vrouw die ‘de lamme, boos-
aardige koningin’ wordt genoemd, 
deinst voor niets terug om de troon in 
handen te krijgen…

• Een nieuw drieluik in de 
collectie Bloedkoninginnen, 
deze keer over Johanna van 
Bourgondië

• Het scenario is van France 
Richemond, die ook al 
andere Bloedkoninginnen 
tot leven bracht, de teke-
ningen van Michel Suro 
(West Legends, De Clan 
van de Draak, De Eeuw der 
schimmen)

#1 juni ‘22

Nieuwe 
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De GEBROEDERS 
RUBINSTEIN
Derde deel in deze beklijvende reeks rond 
Salomon en Mozes Rubinstein 

17 juni 2022
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-446-5

De GEBROEDERS RUBINSTEIN 3:
Bensoussans huwelijk
Scenario: Luc Brunschwig
Tekeningen: Étienne Le Roux & Loïc Chevallier
Inkleuring: Elvire De Cock
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• Derde deel in deze beklij-
vende reeks rond Salomon 
en Mozes Rubinstein, de 
gebroeders Rubinstein, en 
hun wedervaren tijdens het 
interbellum en de Tweede 
Wereldoorlog

• Quatre-mains van Luc 
Brunschwig (Holmes), 
Étienne Le Roux en Loïc 
Chevallier (14-18) en Elvire 
De Cock

Korte inhoud
1943, concentratiekamp van Sobibor. 
Mozes krijgt de kans om één persoon 
te redden uit het konvooi joden dat 
net is aangekomen. Maar wie moet hij 
kiezen, en waarom? Zeven jaar eerder. 
Mozes, een slimme leerling aan het 
Henri IV, staat voor een moeilijke 
keuze, zeker gezien de politieke en 
sociale spanning die er dan al heerst. 
Intussen ontsnapt Salomon, na vijf 
jaar opsluiting, met de hulp van zijn 
vriend Bensoussan…

reeds verschenen

#1 juni ‘21 #2 juni ‘21 #3 juni ‘22



17 juni 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-452-6

8 juli 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-453-35

DE WIJSHEID VAN MYTHES 7.2:
Herakles 2/3: De twaalf werken
Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Annabel
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry
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DE WIJSHEID VAN MYTHES
Herakles 

Tweede deel in dit drieluik over  
dé allergrootste held uit de Griekse mythologie

Korte inhoud
Herakles is een held geworden, en 
begint aan de twaalf werken, in 
opdracht van Eurystheus, de koning 
van Mykenai. Voor zijn eerste werk 
moet hij de verschrikkelijke leeuw van 
Nemeus verslaan, maar geen enkel 
wapen kan diens vel doorboren. Dan 
is de hydra van Lerna aan de beurt 
met haar vele koppen en haar giftige 
adem. Deze twee werken zijn maar 
een voorsmaakje van de uitdagingen 
die Herakles te wachten staan en 
waarvoor hij diep zal moeten tasten 
in zijn krachtenarsenaal, maar even-
goed gebruik zal moeten maken van 
zijn sluwheid. Maar dat is het lot van 
een uitverkorene van Zeus. Dat is het 
lot van de man die de chaos moet 
bestrijden.

• Herakles begint in dit 
tweede deel aan zijn 
Twaalf Werken

• Een gloednieuw deel in 
deze mythische collectie 
van Luc Ferry – met uitge-
breid dossier

• De grote Griekse verhalen 
in een reeks stripverhalen 
die trouw blijven aan de 
originele teksten

• Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour) De softcovereditie 
verschijnt in juli.

reeds verschenen

#2.2 mei ‘20 #4 apr ‘21
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DE PIN-UP  
VAN DE B-24
Schitterende reeks in twee delen over de 
lotgevallen van een B-24 en zijn bemanning, én 
de pin-up die de romp van het toestel siert

17 juni 2022
Hardcover, 120 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,50
ISBN: 978-94-6394-448-9

17 juni 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-449-6

DE PIN-UP VAN DE B-24:
Integrale editie & deel 1
Scenario & inkleuring: Jack Manini
Tekeningen: Michel Chevereau
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Korte inhoud
‘Ik ben niet zomaar een tekening, 
ik ben de engelbewaarder van 
mijn B-24.’ Voor Glenn is wat er in 
mei 1944 gebeurt een ware ramp. 
De dag waarop zijn bommenwerper 
crasht – hij is de enige overlevende 
– botst het hospitaalschip Louisiana 
op een zeemijn. Aan boord zijn drie 
verpleegsters, Lana, Glenns vrouw, 
Alice, de vrouw van Fred, zijn copi-
loot, en Candy, de vrouw van Johnny, 
de bombardeur. Ze zijn voorgoed 
verdwenen…
Vijftien jaar later reist oud-majoor 
Glenn Baxter naar Libië voor een 
missie van een firma die naar olie 
speurt. Hij wil van de gelegenheid 
gebruikmaken om het wrak van zijn 
bommenwerper te vinden en te 
achterhalen wat er met zijn beman-
ning is gebeurd.

• Een scenario van Jack 
Manini dat je meeneemt op 
een mooie tocht, die pas 
eindigt als het plot zich 
ontvouwt aan het einde 
van het tweede deel

• Met tekeningen van Michel 
Chevereau, die met Manini 
Onder een loden hemel 
en De Wet van de Kanun 
maakte

• Integrale editie en softco-
veruitgave van deel één, 
met schetsdossier – tweede 
deel van de softcover 
verschijnt in november
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Korte inhoud
Vanuit zijn bescheiden dorpje nabij 
Florence bereikt Gino Bartali de top 
van de wielrennerij, dankzij zijn over-
winningen in de Ronde van Italië van 
1936 en 1937 en zijn Tourzege in 
1938. Wat een succesverhaal leek te 
worden, keerde plots toen zijn broer, 
ook een bekend wielrenner, veronge-
lukte… waardoor Gino begon te twij-
felen over zijn carrière. En toen kwam 
het fascisme op, waardoor er geen 
wedstrijden meer werden gereden en 
iedereen voor cruciale levenskeuzes 
kwam te staan.
Zonder dat zijn gezin het wist, ging 
Gino bij het verzet. Hij smokkelde 
documenten en verborg een joodse 
familie op zijn zolder. Hij zal zelf nooit 
over die activiteiten vertellen, maar 
ze leveren hem postuum wel erken-
ning op door Yad Vashem.
Tien jaar na zijn eerste Tourzege 
won hij de Ronde voor de tweede en 
laatste keer in 1948. Met die kracht-
toer – geen enkele renner won twee 
rittenwedstrijden met zoveel tijd 
ertussen – vereeuwigde hij zijn naam 
en vestigde hij zijn legende.

• Scenario van Julian Voloj, 
met sfeervolle tekeningen 
van Lorena Canottiere

• Een biostrip over en een 
eerbetoon aan één van de 
grootste wielerkampioenen 
aller tijden

“EN DAAR KOMT GINO BARTALI AAN, VER ACHTER DE KOPGROEP. DE ITALIAAN IS GOED AAN DE RONDE BEGONNEN, WANT HIJ WON 
DE EERSTE RIT. INTUSSEN LIGT HIJ VER ACHTEROP EN VELEN VRAGEN ZICH AF WAT HIJ HIER DOET, NA AL DIE TIJD. MAAR HIJ IS ER 
WEL DEGELIJK, TIEN JAAR NA ZIJN LAATSTE TOURDEELNAME, TIEN JAAR NA ZIJN LAATSTE TOUROVERWINNING, LIEVER GEZEGD.”

Allora, 
che fa?*

DIT IS GINO BARTALI,  
DE HELD VAN ONS VERHAAL.

*En, hoe staat het?
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