Aanbiedingsfiches
juli, augustus en september 2022

DE WIJSHEID VAN MYTHES 7.2:

Korte inhoud

Herakles 2/3: De twaalf werken

Mythologie/Historisch

Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Annabel
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry
Bij nemea, Argolis.

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 evengoed 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.

Daar
ben je, eindelijk…
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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
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reeds verschenen

#2.2 mei ‘20

#5

sept ‘21

• Een gloednieuw deel in
deze mythische collectie
van Luc Ferry – met uitgebreid dossier

#3.1 maa ‘20

#6

• Herakles begint in dit
tweede deel aan zijn
Twaalf Werken

nov ‘21

#3.2 juni ‘20

#7.1

dec ‘21

#4

#7.2

apr ‘21

juni ‘22

• De grote Griekse verhalen
in een reeks stripverhalen
die trouw blijven aan de
originele teksten
• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in juni.

DE WIJSHEID VAN MYTHES

Herakles

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

DE WIJSHEID VAN MYTHES

Iason en het gulden vlies
Slot van dit drieluik over de held die jacht
maakte op het iconische Gulden Vlies

• Een gloednieuw deel in
deze mythische collectie
van Luc Ferry – met uitgebreid dossier
• De grote Griekse verhalen
in een reeks stripverhalen
die trouw blijven aan de
originele teksten
• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in augustus.

reeds verschenen

#3.1 maa ‘20

#3.2 juni ‘20

#3.3

juli ‘22

#4

apr ‘21

#5

#6

#7.1

dec ‘21

#7.2

juni ‘22

sept ‘21

nov ‘21

DE WIJSHEID VAN MYTHES 3.3:
Iason 3/3: In de macht van Medeia
Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Alexandre Hubran
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry

Mythologie/Historisch

Korte inhoud
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Na hun aankomst in Kolchis ligt het
Gulden Vlies binnen handbereik voor
Iason en zijn metgezellen… of toch
bijna. Want eerst moet Iason de drie
verschrikkelijke beproevingen doorstaan die koning Aietes heeft bedacht:
de stieren van Hephaistos temmen,
die vuur spuwen uit hun neusgaten;
dan een horde van 400 supersterke
soldaten verslaan; en tot slot de
strijd aanbinden met de bewaker van
het kostbare voorwerp, een draak
die nooit slaapt. Een reeks taken die
onhaalbaar lijken, maar dan vergeten
we dat Iason, naast zijn kracht, zijn
moed en de steun van de goden, over
een belangrijke bondgenoot beschikt:
de tovenares Medeia, die niemand
minder is dan… de dochter van de
koning!
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Hardcover, 56 pagina’s
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• Gloednieuwe reeks over
een jongeman die in een
spookachtig landhuis een
poort naar een andere
wereld vindt
#1

juli ‘22

• Een verhaal in de sfeer van
de films van Tim Burton of
de gothic novels van Edgar
Allan Poe

Verdwaal mee in de sfeervolle magie van Sheridan Manor

• Jacques Lamontagne
(Aspis, Druïden) schrijft een
beklijvend verhaal dat Ma
Yi (Elfen, Orks & Goblins)
met zijn tekeningen nog
mysterieuzer maakt

SHERIDAN MANOR 1:

• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in augustus.

De poort naar Gehenna

Scenario: Jacques Lamontagne
Tekeningen & inkleuring: Ma Yi

Quebec, Canada, 1922

Korte inhoud

DLING
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8 juli 2022
Hardcover, 48 pagina’s
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19 augustus 2022
Softcover, 48 pagina’s
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Quebec, Canada 1922.
Nadat hij de kassa van de kruidenier
heeft gestolen, slaat Daniel halsoverkop op de vlucht met zijn slee en
belandt in een ijskoud meer. Angus
Mac Mahon weet hem op het nippertje
te redden en brengt hem naar z’n
woning, Sheridan Manor, een groot,
afgelegen en somber gebouw.
Tijdens zijn herstel ontdekt Daniel in
de verboden vleugel van het landhuis
de nicht van Angus, de mooie Édana.
Ze is in een diepe staat van catalepsie
verzonken. Wanneer hij de poort naar
een duistere wereld opent, vermoedt
hij niet dat hij het zal moeten
opnemen tegen de heer des huizes.
In die strijd zal hij zijn leven moeten
beschermen en dat van de mysterieuze Édana die hem heeft betoverd…

Ni
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THRILLER/MYSTERIE

Sheridan manor

#1

• Gloednieuwe reeks in
vijf delen over Casimir,
een jongen die opgroeit
aan de rand van de
maatschappij om bij het
Vreemdelingenlegioen een
held te worden

juli ‘22

Legio patria nostra

Legio Patria Nostra is een vijfluik vol
geschiedenis, actie, drama en... liefde!

• Legio Patria Nostra is een
verhaal rond de slag bij
Camarón, in 1863, een
van de meest legendarische gevechten van het
Vreemdelingenlegioen
• Stripdebuut van Jean-André
Yerlès, die al wel voor
televisie en film schreef,
met vloeiende tekeningen
van Marc-Antoine Boidin

Legio Patria Nostra 1/5:
De tamboer

• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in augustus.

Twee jaar later…
GRIJP
ZE!

HOUD DE
DIEF!

…IK WIL SARDINIË ZIEN, DAAR
BEN IK GEBOREN, EN DAAR ZAL IK
RIJK WORDEN! EN JIJ KOMT
MET ME MEE.
IK WORD
ZEEZIEK…

IK HEB MET ’N MATROOS GEPRAAT, VOOR
300 FRANK KUNNEN WE AAN BOORD,
NAAR MARSEILLE EN DAARNA
CAGLIARI! SARDINIË!

JE KOTST
WAT, MAAKT
NIET UIT!

IK KAN M’N MOEDER NIET ACHTERLATEN… EN TROUWENS, IK HEB
GEEN 300 FRANK.

OP ’N DAG
SCHEEP IK IN.

JE STIEFVADER IS ’N
KLOOTZAK DIE JE SLAAG
GEEFT, JE MOEDER BESCHERMT
JE NIET. JE BENT HAAR NIKS
VERSCHULDIGD. KOM,
WE ZIJN WEG!

HET BLIJFT WEL
M’N MOEDER…

VERDOMME, CASIMIR,
HET IS JOUW LEVEN! EN
HET LOT WACHT OP ONS!
WE HEBBEN ’N GROTE
TOEKOMST!

CASIMIR!
WE ZIJN DE
KONINGEN VAN
DE WERELD!
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8 juli 2022
Hardcover, 64 pagina’s
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Softcover, 64 pagina’s
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WIJ ZIJN NIKS,
WE ZIJN LOSERS.
DROMEN IS NIKS
VOOR ONS…

Korte inhoud

1856, Lyon. Casimir, een staatjongen,
pleegt een moord in een poging om
zijn moeder te beschermen tegen
haar gewelddadige pooier. Samen met
zijn beste vriend, Dino, die droomt van
een beter leven, ontvlucht hij de stad.
Maar je lot proberen te ontlopen is een
gevaarlijk spelletje en ze belanden in
de klauwen van de Moor, een tirannieke, verdorven bendeleider. Casimir
slaagt er opnieuw in te ontkomen en
leert Évariste kennen, een voormalige
soldaat, een dandy en een onverbeterlijke gokker. Samen nemen ze
dienst bij het Vreemdelingenlegioen,
onder een valse naam. Voor het eerst
sinds lange tijd is er weer licht in het
leven van Casimir, in de gedaante van
Zélie, met haar groene ogen en haar
wonderlijke temperament. Ja, Casimir
gaat zelfs aan het dromen en besluit
te deserteren. Het verhaal van Casimir
begint nog maar net, hij kan onmogelijk weten dat hij een held zal worden.

Ni
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HISTORISCH/AVONTUUR

Scenario: Jean-André Yerlès
Tekeningen & inkleuring: Marc-Antoine Boidin

Korte inhoud

collectie plankgas 15:

LE MANS 4 - 1972-1974: de Matra-jaren

Scenario: Denis Bernard
Tekeningen: Christian Papazoglakis, Robert Paquet
Inkleuring: Tanja Cinna

PLANKGAS/Autosport

De 24 Uren van Le Mans 1964. Ver
achter de zegevierende Ferrari haalt
maar een van de 5 deelnemende
voertuigen van Automobiles René
Bonnet de streep. Een jaar later
wordt de firma overgenomen door
Matra, specialist in wapenbouw, dat
met de autosport zijn knowhow wil
demonstreren en personenauto’s gaat
verkopen. Al zijn de eerste pogingen
niet overtuigend, toch slaagt Matra
erin beetje bij beetje een plekje te
veroveren tussen de groten, vooral
dankzij de passie en de energie van
zijn ingenieurs. Het is wachten tot
de editie van 1972 voor de Franse
renstal zijn stempel drukt op de race
in de Sarthe en zo de grote herovering
van de Franse autosport voltooit. Een
nieuwe generatie piloten staat klaar
om hun naam toe te voegen aan de
legende: Jean-Pierre Beltoise, François
Cevert, Gérard Larrousse, Jean-Pierre
Jabouille… en Henri Pescarolo.

Daar
gaan ze!

Eerste passage door Mulsanne.
Pescarolo, Cevert en Beltoise liggen
voorop. Daarachter de Alfa Romeo
van Stommelen, de Matra van
Jabouille en de Lola van Bonnier.

Het nieuwe gedeelte tussen de Arnage-bocht en de
aankomstlijn, dat helemaal is hertekend, is nu bochtiger en
veiliger. De lengte van het circuit bedraagt nu 13,640 km.

Einde van eerste ronde!
Drie Matra’s op een rij, dan
Bonnier, die met zijn Lola
de MS660 van Jabouille
heeft voorbijgestoken!

-8-

• Een vierde deel in de
reeks over de 24 Uren
van Le Mans, binnen onze
Plankgas-collectie

Collectie Plankgas

24 uren van le mans
Ontdek met PLANKGAS een legendarische renstal
die furore maakte begin jaren 70: Matra
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8 juli 2022
Hardcover, 56 pagina’s
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#1

#3

• Over de legendarische
wapenbouwer, Matra, die
de autowereld verovert in
de jaren 70
• Vaste waarde Christian
Papazoglakis laat de
bolides weer over de pagina’s razen: altijd PLANKGAS
• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in augustus.

aug ‘17

#2

aug ‘21

nov ‘21

#4

juli ‘22

#1

• Benjamin Benéteau en
Antoine Lapasset (Michel
Vaillant) vatten met
Renault een episch werk
aan met één moraal: wie
rijk wil worden, mag niet
bang zijn om zijn handen
vuil te maken!

juli ‘22

• Het levensverhaal van
Renault overspant twee
wereldoorlogen en zit vol
successen en tegenslagen

Collectie Plankgas

Renault

Een episch verhaal over de man die zijn volk leerde autorijden:
Louis Renault

• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in augustus.

Collectie Plankgas 16
RENAULT - Vuile handen

De wedstrijd was
nochtans goed
begonnen:

Farman – de toenmalige
kampioen – had zijn
Panhard tegen een koe
in de prak gereden …

… De Knyff had een
bocht gemist …

… en we gingen net een enorme
Mors inhalen en hem stof laten
vreten, toen het gebeurde.

Kop dicht,
we halen
ze in!
Wat?

Je hoorde niks en je zag nog
minder!

Je mag niet vergeten dat auto’s op
de wegen van die tijd een hels lawaai
maakten en gigantisch veel stof
opwierpen.

Opzij!
We halen
jullie in!
Waar
?!!

Je zag helemaal niets!

Opzij,
jullie! Hé!

Waar
dan?!

Korte inhoud

Daar,
godverdomme!

Maak je
bril schoon,
idioot!

O nee!

Je zag geen
meter!

Ik weet niet
precies wat er is
gebeurd …
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Van de werkplaats achterin zijn tuin,
waar hij zijn eerste motoren in elkaar
knutselde, tot de creatie van een
rijk dat zo machtig was dat men zei
dat heel Frankrijk verkouden werd
als hij hoestte: Louis Renault raasde
als een bolide door zijn tijd. Een
overzicht van het leven van Renault
betekent een duik in de eerste helft
van de XIXe eeuw. Vijftig jaar waarin
de wereld compleet veranderde,
voortgestuwd door een ongebreideld
vooruitgangsgeloof. Maar ook vijftig
jaar vol grote ideologische conflicten,
-5en twee wereldoorlogen. Terwijl de
eerste Renault naar de top stuwt,
luidt de tweede zijn neergang in. Hij
is een uitvinder, visionair, leidsman,
zakenman… Zijn naam kennen we, nu
ontdekken we de man.

o
t

Je zag geen tien
meter!
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PLANKGAS/GESCHIEDENIS

Scenario & inkleuring: Lapasset
Tekeningen: Benéteau

ZIJ SCHREVEN GESCHIEDENIS

Caesar

Veni, vidi, vici of de opkomst
en ondergang van een van de grootste
Romeinen: Iulius Caesar

• De man die letterlijk en
figuurlijk geschiedenis
schreef: Iulius Caesar
• Een album over een van de
grootste Romeinen, met
een uitgebreid dossier, dat
niet mocht ontbreken in
deze collectie!

#13

mei ‘21

#14

nov ‘21

#15

dec ‘21

#16

juli ‘22

• Mathieu Gabella vertelt op
zijn manier over Caesar, de
man, de generaal, de orator
en schrijver…
• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in augustus.

Zij schreven geschiedenis 16
Caesar

Scenario: Mathieu Gabella
Geschiedkundige: Giusto Traina
Tekeningen: Andrea Meloni
Inkleuring: Chiara Zeppegno & Andrea Meloni

Tienduizend sestertiën
voor mijn hoofd?
Tienduizend sestertii…

Ik ben meer waard
dan dat, piraat…

Je overschat jezelf,
Romein. Zoals
alle Romeinen.

Korte inhoud

75 v.C. Iulius Caesar, nauwelijks
een jaar of twintig, begint aan zijn
politieke carrière. Geïnspireerd door
Alexander de Grote heeft hij een
simpel doel: de macht grijpen in Rome
en de stad de grootsheid bieden die
ze verdient. Maar de weg is nog lang
en Caesar weet dat je de macht evengoed verwerft binnen de stadsmuren
als aan de grenzen van het rijk. Door
zijn gulle uitgaven bij de spelen en
door zijn zegerijke campagnes in
Gallia krijgt hij de bevolking op zijn
hand. Door handige politieke manoeuvres krijgt hij ook machtige politieke
bondgenoten. Caesar is briljant en
ambitieus en laat zich uiteindelijk tot
dictator voor het leven uitroepen.
Hij wordt het symbool van de almacht,
van het militaire genie en politieke
strategie. Iulius Caesar is de meest
mythische Romeinse generaal en een
van de meest iconische figuren uit de
geschiedenis. Ontdek hoe de man een
legende werd…

Ik ben een Romeins
patriciër, van een
oude famil…

Ja, een hooggeboren
kerel die aan de
top van de Romeinse
samenleving staat
en die alles in zijn
schoot geworpen
krijgt, we weten
hoe dat gaat.

Rome is een
republiek, geleid
door een senaat…

En de hoogste post
krijg je pas als je
in andere missies je
waarde hebt bewezen.

Zonen van…

…en magistraten
die hun post alleen
danken aan hun
verdiensten en
hun kiezers...

…die stemmen kopen en dat
geld terugverdienen zodra
ze zijn verkozen door hun
diensten aan te bieden…

…of een grote buit
meebrengen naar Rome.

De cursus
honorum, ik
weet het, ik weet
het, Romein.

Noem me Caesar,
en onthoud die
naam goed.
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KLASSIEKE OUDHEID/AVONTUUR

75 v.C. Het eiland
Pharmakoussa (voor de
kust van Asia Minor).

Een historisch detectiveverhaal dat zich
afspeelt tijdens de renaissance

1498, Firenze. Machiavelli is een
jonge, zorgeloze idealist die zich
stierlijk verveelt tijdens zijn werk in
de staatsarchieven. Hij wil de wereld
zien, ruiken en voelen in plaats van
te verkommeren tussen de ontelbare
perkamenten… Wanneer het lijk van
een onbekende uit de Arno wordt
gevist, grijpt hij de gelegenheid
aan om de archieven te verlaten en
de secretaris te worden van Piero
Soderini.
Voor de jongeman is het de start
van een onderzoek vol verrassingen.
Tezelfdertijd zorgt de dominicaner
monnik Savonarola met zijn preken
voor beroering in de stad. Elke dag
groeit zijn gevolg aan, tot grote onrust
van een deel van de Florentijnse elite.
Zeker omdat Savonarola verraad zou
hebben gepleegd. Aan de muren van
de Italiaanse stad hangt een brief van
de Franse koning, die de pauselijke
troon aan Savonarola belooft en tegelijk diens verbond met de Franse kroon
blootlegt. Al gauw breken er onlusten
uit in de stad.

DE ONDERZOEKEN VAN MACHIAVELLI:
Het pad van het kwaad

Scenario: Jean-Marc Rivière
Tekeningen: Gabriel Andrade
Inkleuring: Elvire De Cock

Historisch/DETECTIVE

DE ONDERZOEKEN
VAN MACHIAVELLI

Korte inhoud

Firenze, maArt 1498.

Achter de grootste
schoonheid gaAt altijd
de verwerpelijkste
lelijkheid schuil.

Valse zuiverheid is
alleen maar ’n sluier
voor de leugens van
zedeloze zielen.

hé!
Open je
ogen voOr
de waarheid.
aanvaard haar
in je en je
zal zien.

hahaha!
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• Jean-Marc Rivière,
kenner van de Italiaanse
renaissance, werpt een
nieuw licht op de historische figuur Machiavelli

e
ws
eu ek
Ni re

• Met sfeervolle tekeningen
van Gabriel Andrade,
waardoor je je meteen in
het Toscane van eind 15e,
begin 16e eeuw waant

#1

juli ‘22

8 juli 2022

de wijsheid van
mythes: herakles 2/3

De wijsheid van
mythes: Iason 3/3

Zij schreven
geschiedenis: Caesar

De onderzoeken
van Machiavelli 1

softcover

hardcover

hardcover

softcover

Sheridan Manor
hardcover

Legio Patria nostra 1
hardcover

Plankgas: 24 uren
van Le mans 4
hardcover

Plankgas: Renault
hardcover

DE WIJSHEID VAN MYTHES

Iason en het gulden vlies
Slot van dit drieluik over de held die jacht
maakte op het iconische Gulden Vlies

• Een gloednieuw deel in
deze mythische collectie
van Luc Ferry – met uitgebreid dossier
• De grote Griekse verhalen
in een reeks stripverhalen
die trouw blijven aan de
originele teksten
• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in juli.

reeds verschenen

#3.1 maa ‘20

#3.2 juni ‘20

#3.3

juli ‘22

#4

apr ‘21

#5

#6

#7.1

dec ‘21

#7.2

juni ‘22

sept ‘21

nov ‘21

DE WIJSHEID VAN MYTHES 3.3:
Iason 3/3: In de macht van Medeia
Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Alexandre Hubran
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry

Mythologie/Historisch

Korte inhoud
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Na hun aankomst in Kolchis ligt het
Gulden Vlies binnen handbereik voor
Iason en zijn metgezellen… of toch
bijna. Want eerst moet Iason de drie
verschrikkelijke beproevingen doorstaan die koning Aietes heeft bedacht:
de stieren van Hephaistos temmen,
die vuur spuwen uit hun neusgaten;
dan een horde van 400 supersterke
soldaten verslaan; en tot slot de
strijd aanbinden met de bewaker van
het kostbare voorwerp, een draak
die nooit slaapt. Een reeks taken die
onhaalbaar lijken, maar dan vergeten
we dat Iason, naast zijn kracht, zijn
moed en de steun van de goden, over
een belangrijke bondgenoot beschikt:
de tovenares Medeia, die niemand
minder is dan… de dochter van de
koning!
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8 juli 2022
Hardcover, 56 pagina’s
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• Gloednieuwe reeks over
een jongeman die in een
spookachtig landhuis een
poort naar een andere
wereld vindt
#1

juli ‘22

• Een verhaal in de sfeer van
de films van Tim Burton of
de gothic novels van Edgar
Allan Poe

Verdwaal mee in de sfeervolle magie van Sheridan Manor

• Jacques Lamontagne
(Aspis, Druïden) schrijft een
beklijvend verhaal dat Ma
Yi (Elfen, Orks & Goblins)
met zijn tekeningen nog
mysterieuzer maakt

SHERIDAN MANOR 1:

• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in juli.

De poort naar Gehenna

Scenario: Jacques Lamontagne
Tekeningen & inkleuring: Ma Yi

Quebec, Canada, 1922

Korte inhoud

DLING
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Quebec, Canada 1922.
Nadat hij de kassa van de kruidenier
heeft gestolen, slaat Daniel halsoverkop op de vlucht met zijn slee en
belandt in een ijskoud meer. Angus
Mac Mahon weet hem op het nippertje
te redden en brengt hem naar z’n
woning, Sheridan Manor, een groot,
afgelegen en somber gebouw.
Tijdens zijn herstel ontdekt Daniel in
de verboden vleugel van het landhuis
de nicht van Angus, de mooie Édana.
Ze is in een diepe staat van catalepsie
verzonken. Wanneer hij de poort naar
een duistere wereld opent, vermoedt
hij niet dat hij het zal moeten
opnemen tegen de heer des huizes.
In die strijd zal hij zijn leven moeten
beschermen en dat van de mysterieuze Édana die hem heeft betoverd…

Ni
re eu
ek w
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THRILLER/MYSTERIE

Sheridan manor

#1

• Gloednieuwe reeks in
vijf delen over Casimir,
een jongen die opgroeit
aan de rand van de
maatschappij om bij het
Vreemdelingenlegioen een
held te worden

juli ‘22

Legio patria nostra

Legio Patria Nostra is een vijfluik vol
geschiedenis, actie, drama en... liefde!

• Legio Patria Nostra is een
verhaal rond de slag bij
Camarón, in 1863, een
van de meest legendarische gevechten van het
Vreemdelingenlegioen
• Stripdebuut van Jean-André
Yerlès, die al wel voor
televisie en film schreef,
met vloeiende tekeningen
van Marc-Antoine Boidin

Legio Patria Nostra 1/5:
De tamboer

• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in juli.

Twee jaar later…
GRIJP
ZE!

HOUD DE
DIEF!

…IK WIL SARDINIË ZIEN, DAAR
BEN IK GEBOREN, EN DAAR ZAL IK
RIJK WORDEN! EN JIJ KOMT
MET ME MEE.
IK WORD
ZEEZIEK…

IK HEB MET ’N MATROOS GEPRAAT, VOOR
300 FRANK KUNNEN WE AAN BOORD,
NAAR MARSEILLE EN DAARNA
CAGLIARI! SARDINIË!

JE KOTST
WAT, MAAKT
NIET UIT!

IK KAN M’N MOEDER NIET ACHTERLATEN… EN TROUWENS, IK HEB
GEEN 300 FRANK.

OP ’N DAG
SCHEEP IK IN.

JE STIEFVADER IS ’N
KLOOTZAK DIE JE SLAAG
GEEFT, JE MOEDER BESCHERMT
JE NIET. JE BENT HAAR NIKS
VERSCHULDIGD. KOM,
WE ZIJN WEG!

HET BLIJFT WEL
M’N MOEDER…

VERDOMME, CASIMIR,
HET IS JOUW LEVEN! EN
HET LOT WACHT OP ONS!
WE HEBBEN ’N GROTE
TOEKOMST!

CASIMIR!
WE ZIJN DE
KONINGEN VAN
DE WERELD!
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8 juli 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-457-1

19 augustus 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-458-8

WIJ ZIJN NIKS,
WE ZIJN LOSERS.
DROMEN IS NIKS
VOOR ONS…

Korte inhoud

1856, Lyon. Casimir, een staatjongen,
pleegt een moord in een poging om
zijn moeder te beschermen tegen
haar gewelddadige pooier. Samen met
zijn beste vriend, Dino, die droomt van
een beter leven, ontvlucht hij de stad.
Maar je lot proberen te ontlopen is een
gevaarlijk spelletje en ze belanden in
de klauwen van de Moor, een tirannieke, verdorven bendeleider. Casimir
slaagt er opnieuw in te ontkomen en
leert Évariste kennen, een voormalige
soldaat, een dandy en een onverbeterlijke gokker. Samen nemen ze
dienst bij het Vreemdelingenlegioen,
onder een valse naam. Voor het eerst
sinds lange tijd is er weer licht in het
leven van Casimir, in de gedaante van
Zélie, met haar groene ogen en haar
wonderlijke temperament. Ja, Casimir
gaat zelfs aan het dromen en besluit
te deserteren. Het verhaal van Casimir
begint nog maar net, hij kan onmogelijk weten dat hij een held zal worden.

Ni
re eu
ek w
s e

HISTORISCH/AVONTUUR

Scenario: Jean-André Yerlès
Tekeningen & inkleuring: Marc-Antoine Boidin

Korte inhoud

collectie plankgas 15:

LE MANS 4 - 1972-1974: de Matra-jaren

Scenario: Denis Bernard
Tekeningen: Christian Papazoglakis, Robert Paquet
Inkleuring: Tanja Cinna

PLANKGAS/Autosport

De 24 Uren van Le Mans 1964. Ver
achter de zegevierende Ferrari haalt
maar een van de 5 deelnemende
voertuigen van Automobiles René
Bonnet de streep. Een jaar later
wordt de firma overgenomen door
Matra, specialist in wapenbouw, dat
met de autosport zijn knowhow wil
demonstreren en personenauto’s gaat
verkopen. Al zijn de eerste pogingen
niet overtuigend, toch slaagt Matra
erin beetje bij beetje een plekje te
veroveren tussen de groten, vooral
dankzij de passie en de energie van
zijn ingenieurs. Het is wachten tot
de editie van 1972 voor de Franse
renstal zijn stempel drukt op de race
in de Sarthe en zo de grote herovering
van de Franse autosport voltooit. Een
nieuwe generatie piloten staat klaar
om hun naam toe te voegen aan de
legende: Jean-Pierre Beltoise, François
Cevert, Gérard Larrousse, Jean-Pierre
Jabouille… en Henri Pescarolo.

Daar
gaan ze!

Eerste passage door Mulsanne.
Pescarolo, Cevert en Beltoise liggen
voorop. Daarachter de Alfa Romeo
van Stommelen, de Matra van
Jabouille en de Lola van Bonnier.

Het nieuwe gedeelte tussen de Arnage-bocht en de
aankomstlijn, dat helemaal is hertekend, is nu bochtiger en
veiliger. De lengte van het circuit bedraagt nu 13,640 km.

Einde van eerste ronde!
Drie Matra’s op een rij, dan
Bonnier, die met zijn Lola
de MS660 van Jabouille
heeft voorbijgestoken!

-8-

• Een vierde deel in de
reeks over de 24 Uren
van Le Mans, binnen onze
Plankgas-collectie

Collectie Plankgas

24 uren van le mans
Ontdek met PLANKGAS een legendarische renstal
die furore maakte begin jaren 70: Matra

-9-

8 juli 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-462-5

19 augustus 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-463-2

#1

#3

• Over de legendarische
wapenbouwer, Matra, die
de autowereld verovert in
de jaren 70
• Vaste waarde Christian
Papazoglakis laat de
bolides weer over de pagina’s razen: altijd PLANKGAS
• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in juli.

aug ‘17

#2

aug ‘21

nov ‘21

#4

juli ‘22

#1

• Benjamin Benéteau en
Antoine Lapasset (Michel
Vaillant) vatten met
Renault een episch werk
aan met één moraal: wie
rijk wil worden, mag niet
bang zijn om zijn handen
vuil te maken!

juli ‘22

• Het levensverhaal van
Renault overspant twee
wereldoorlogen en zit vol
successen en tegenslagen

Collectie Plankgas

Renault

Een episch verhaal over de man die zijn volk leerde autorijden:
Louis Renault

• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in juli.

Collectie Plankgas 16
RENAULT - Vuile handen

De wedstrijd was
nochtans goed
begonnen:

Farman – de toenmalige
kampioen – had zijn
Panhard tegen een koe
in de prak gereden …

… De Knyff had een
bocht gemist …

… en we gingen net een enorme
Mors inhalen en hem stof laten
vreten, toen het gebeurde.

Kop dicht,
we halen
ze in!
Wat?

Je hoorde niks en je zag nog
minder!

Je mag niet vergeten dat auto’s op
de wegen van die tijd een hels lawaai
maakten en gigantisch veel stof
opwierpen.

Opzij!
We halen
jullie in!
Waar
?!!

Je zag helemaal niets!

Opzij,
jullie! Hé!

Waar
dan?!

Korte inhoud

Daar,
godverdomme!

Maak je
bril schoon,
idioot!

O nee!

Je zag geen
meter!

Ik weet niet
precies wat er is
gebeurd …
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8 juli 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-6394-466-3

19 augustus 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 12,95 NL: € 13,25
ISBN: 978-94-6394-467-0

Van de werkplaats achterin zijn tuin,
waar hij zijn eerste motoren in elkaar
knutselde, tot de creatie van een
rijk dat zo machtig was dat men zei
dat heel Frankrijk verkouden werd
als hij hoestte: Louis Renault raasde
als een bolide door zijn tijd. Een
overzicht van het leven van Renault
betekent een duik in de eerste helft
van de XIXe eeuw. Vijftig jaar waarin
de wereld compleet veranderde,
voortgestuwd door een ongebreideld
vooruitgangsgeloof. Maar ook vijftig
jaar vol grote ideologische conflicten,
-5en twee wereldoorlogen. Terwijl de
eerste Renault naar de top stuwt,
luidt de tweede zijn neergang in. Hij
is een uitvinder, visionair, leidsman,
zakenman… Zijn naam kennen we, nu
ontdekken we de man.

o
t

Je zag geen tien
meter!

ne
-s
h

PLANKGAS/GESCHIEDENIS

Scenario & inkleuring: Lapasset
Tekeningen: Benéteau

ZIJ SCHREVEN GESCHIEDENIS

Caesar

Veni, vidi, vici of de opkomst
en ondergang van een van de grootste
Romeinen: Iulius Caesar

• De man die letterlijk en
figuurlijk geschiedenis
schreef: Iulius Caesar
• Een album over een van de
grootste Romeinen, met
een uitgebreid dossier, dat
niet mocht ontbreken in
deze collectie!

#13

mei ‘21

#14

nov ‘21

#15

dec ‘21

#16

juli ‘22

• Mathieu Gabella vertelt op
zijn manier over Caesar, de
man, de generaal, de orator
en schrijver…
• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in juli.

Zij schreven geschiedenis 16
Caesar

Scenario: Mathieu Gabella
Geschiedkundige: Giusto Traina
Tekeningen: Andrea Meloni
Inkleuring: Chiara Zeppegno & Andrea Meloni

Tienduizend sestertiën
voor mijn hoofd?
Tienduizend sestertii…

Ik ben meer waard
dan dat, piraat…

Je overschat jezelf,
Romein. Zoals
alle Romeinen.

Korte inhoud

75 v.C. Iulius Caesar, nauwelijks
een jaar of twintig, begint aan zijn
politieke carrière. Geïnspireerd door
Alexander de Grote heeft hij een
simpel doel: de macht grijpen in Rome
en de stad de grootsheid bieden die
ze verdient. Maar de weg is nog lang
en Caesar weet dat je de macht evengoed verwerft binnen de stadsmuren
als aan de grenzen van het rijk. Door
zijn gulle uitgaven bij de spelen en
door zijn zegerijke campagnes in
Gallia krijgt hij de bevolking op zijn
hand. Door handige politieke manoeuvres krijgt hij ook machtige politieke
bondgenoten. Caesar is briljant en
ambitieus en laat zich uiteindelijk tot
dictator voor het leven uitroepen.
Hij wordt het symbool van de almacht,
van het militaire genie en politieke
strategie. Iulius Caesar is de meest
mythische Romeinse generaal en een
van de meest iconische figuren uit de
geschiedenis. Ontdek hoe de man een
legende werd…

Ik ben een Romeins
patriciër, van een
oude famil…

Ja, een hooggeboren
kerel die aan de
top van de Romeinse
samenleving staat
en die alles in zijn
schoot geworpen
krijgt, we weten
hoe dat gaat.

Rome is een
republiek, geleid
door een senaat…

En de hoogste post
krijg je pas als je
in andere missies je
waarde hebt bewezen.

Zonen van…

…en magistraten
die hun post alleen
danken aan hun
verdiensten en
hun kiezers...

…die stemmen kopen en dat
geld terugverdienen zodra
ze zijn verkozen door hun
diensten aan te bieden…

…of een grote buit
meebrengen naar Rome.

De cursus
honorum, ik
weet het, ik weet
het, Romein.

Noem me Caesar,
en onthoud die
naam goed.

-3-

8 juli 2022
Hardcover, 56 pagina’s
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Softcover, 56 pagina’s
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KLASSIEKE OUDHEID/AVONTUUR

75 v.C. Het eiland
Pharmakoussa (voor de
kust van Asia Minor).

• Wie zijn nu de ergste
vijanden: de communistische troepen, of de konkelende Amerikanen?
#1

feb ‘20

#2

• Buendia heeft zijn strepen
al verdiend in de luchtvaartstrip, en dat bewijst
hij hier opnieuw

aug ‘22

AIR AMERICA

Slot van dit tweeluik over clandestiene operaties
tegen de achtergrond van de Vietnamoorlog

• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in september.

AIR AMERICA 2/2:
Het Tet-offensief

Wat doen die hier, die
smeerlappen?! Ze zouden
hier niet mogen rondhangen!
Ik maak in elk geval geen
kans als ze gewapend zijn.

De enige optie: vliegen
waar ze me moeilijk kunnen
volgen. Een scheervlucht in
de vallei. Dat zullen die jets
misschien niet aandurven…

Wat doen…

Ah, ik ben een laatste puntje
vergeten… geen genade,
geen gevangenen.

Kijk naar al dat
ongedierte dat
naar ons toe
komt gekropen!

Ze hebben al een minder
grote mond… nu de Yankees
er niet zijn, komt niemand
hen helpen! Doorzoek alle
huizen, zodat ze zich nergens
nog kunnen verstoppen!

Ik kan ze onmogelijk afschudden!
Het is gedaan!
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19 augustus 2022
Hardcover, 48 pagina’s
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Peter Hopper, voormalig piloot bij
de US Air Force, besluit in volle
Vietnamoorlog afstand te nemen
van zijn land, in tegenstelling tot Bob
Janssen, die zijn beloftes trouw wil
blijven. Peter, die diep in de schulden
zit, neemt een officieus baantje aan
van de CIA... en van de mysterieuze
directeur van het lokale bijkantoor van
Air America, Billy Luong.
Bob en de journaliste Helen Burnsley
zetten intussen hun onderzoek
verder naar de CIA en het leger van
Vang Pao, dat strijdt voert tegen de
communisten van Pathet Lao. Maar
er rijzen steeds meer vragen en Bob
en Helen raken betrokken bij louche
zaakjes die hun petje te boven gaan
en die zelfs een gevaar voor hun leven
betekenen...
Welk lot wacht Peter nadat hij een
persoonlijk drama beleeft dat hem
voor het leven zal tekenen?

ee va
ks n d
e

Korte inhoud

sl
ot
r

Luchtvaart/Actie

Scenario: Patrice Buendia, Wallace
Tekeningen & inkleuring: Julien Lepelletier

HELDEN VAN DE PACIFIC 2/2:

Korte inhoud

Lente ‘43. Faust is neergeschoten
boven Nieuw-Guinea, waar bendes
Japanse soldaten rondhangen die zo
uitgehongerd zijn dat ze bereid zijn al
wat beweegt te doden en op te eten.
Hij ontkomt en moet al snel zijn kist
weer in om zijn naam als beste jachtpiloot te bevestigen. Het moment van
de confrontatie met de beste Japanse
piloot komt onvermijdelijk dichterbij.

Gunfight at the OK Corral

Luchtvaart/Actie

Scenario: Pierre Veys
Tekeningen: Alberto Lingua
Inkleuring: Rémi Capon

de landing is
meer iets om me
zorgen over te
maken... Door dat
dichte gebladerte
kom ik zomaar dertig
meter boven de
grond te hangen.
verdomme!
wat is dat?

helden van
de pacific
Slot van dit tweeluik rond de luchtduels
op leven en dood in de strijd
om de Stille Oceaan

Ik moet
verder weg
neerkomen!
Hoe stuur
je met zo’n
parachute?!

Onmogelijk om te weten
wie het is... Ach ja, met
dat reliëf en de jungle
is de kans klein dat we
elkaar tegenkomen.

Hij gaat landen op
dat plateau daar!

?!! !

nov ‘21

#2

• Een groep vrienden met
– op het eerste gezicht –
weinig talent komt terecht
in een van de meest
intense luchtoorlogen van
de Tweede Wereldoorlog
• Alberto Lingua weet de
natuur en de luchtgevechten perfect op het
papier te toveren

reeds verschenen

#1

23 september 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-473-1

aug ‘22

• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in september.

ee va
ks n d
e

19 augustus 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-472-4

dat kan niet!
we zouden
zijn parachute
moeten zien in
een boom...

sl
ot
r

Hij is
verdwenen!

19 augustus 2022

De wijsheid van
mythes: Iason 3/3

Sheridan Manor 1

Air america 2

Helden van de
Pacific 2

softcover

hardcover

softcover

hardcover

Legio Patria nostra 1
softcover

Plankgas: 24 uren
van Le mans 4
softcover

Plankgas: Renault
softcover

Zij schreven
geschiedenis: Caesar

softcover

• Wie zijn nu de ergste
vijanden: de communistische troepen, of de konkelende Amerikanen?
#1

feb ‘20

#2

• Buendia heeft zijn strepen
al verdiend in de luchtvaartstrip, en dat bewijst
hij hier

aug ‘22

•

AIR AMERICA

Slot van dit tweeluik over clandestiene operaties
tegen de achtergrond van de Vietnamoorlog

• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in augustus.

AIR AMERICA 2/2:
Het Tet-offensief

Wat doen die hier, die
smeerlappen?! Ze zouden
hier niet mogen rondhangen!
Ik maak in elk geval geen
kans als ze gewapend zijn.

De enige optie: vliegen
waar ze me moeilijk kunnen
volgen. Een scheervlucht in
de vallei. Dat zullen die jets
misschien niet aandurven…

Wat doen…

Ah, ik ben een laatste puntje
vergeten… geen genade,
geen gevangenen.

Kijk naar al dat
ongedierte dat
naar ons toe
komt gekropen!

Ze hebben al een minder
grote mond… nu de Yankees
er niet zijn, komt niemand
hen helpen! Doorzoek alle
huizen, zodat ze zich nergens
nog kunnen verstoppen!

Ik kan ze onmogelijk afschudden!
Het is gedaan!
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Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
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Peter Hopper, voormalig piloot bij
de US Air Force, besluit in volle
Vietnamoorlog afstand te nemen
van zijn land, in tegenstelling tot Bob
Janssen, die zijn beloftes trouw wil
blijven. Peter, die diep in de schulden
zit, neemt een officieus baantje aan
van de CIA... en van de mysterieuze
directeur van het lokale bijkantoor van
Air America, Billy Luong.
Bob en de journaliste Helen Burnsley
zetten intussen hun onderzoek
verder naar de CIA en het leger van
Vang Pao, dat strijdt voert tegen de
communisten van Pathet Lao. Maar
er rijzen steeds meer vragen en Bob
en Helen raken betrokken bij louche
zaakjes die hun petje te boven gaan
en die zelfs een gevaar voor hun leven
betekenen...
Welk lot wacht Peter nadat hij een
persoonlijk drama beleeft dat hem
voor het leven zal tekenen?

ee va
ks n d
e

Korte inhoud

sl
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Luchtvaart/Actie

Scenario: Patrice Buendia, Wallace
Tekeningen & inkleuring: Julien Lepelletier

HELDEN VAN DE PACIFIC 2/2:

Korte inhoud

Lente ‘43. Faust is neergeschoten
boven Nieuw-Guinea, waar bendes
Japanse soldaten rondhangen die zo
uitgehongerd zijn dat ze bereid zijn al
wat beweegt te doden en op te eten.
Hij ontkomt en moet al snel zijn kist
weer in om zijn naam als beste jachtpiloot te bevestigen. Het moment van
de confrontatie met de beste Japanse
piloot komt onvermijdelijk dichterbij.

Gunfight at the OK Corral

Luchtvaart/Actie

Scenario: Pierre Veys
Tekeningen: Alberto Lingua
Inkleuring: Rémi Capon

de landing is
meer iets om me
zorgen over te
maken... Door dat
dichte gebladerte
kom ik zomaar dertig
meter boven de
grond te hangen.
verdomme!
wat is dat?

helden van
de pacific
Slot van dit tweeluik rond de luchtduels
op leven en dood in de strijd
om de Stille Oceaan

Ik moet
verder weg
neerkomen!
Hoe stuur
je met zo’n
parachute?!

Onmogelijk om te weten
wie het is... Ach ja, met
dat reliëf en de jungle
is de kans klein dat we
elkaar tegenkomen.

Hij gaat landen op
dat plateau daar!

?!! !

Hij is
verdwenen!

19 augustus 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-472-4

dat kan niet!
we zouden
zijn parachute
moeten zien in
een boom...

23 september 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-473-1

reeds verschenen

#1

nov ‘21

#2

aug ‘22

• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in augustus.

sl
ot
r

• Alberto Lingua weet de
natuur en de luchtgevechten perfect op het
papier te toveren

ee va
ks n d
e

• Een groep vrienden met
– op het eerste gezicht –
weinig talent komt terecht
in een van de meest
intense luchtoorlogen van
de Tweede Wereldoorlog

Ogen zo blauw
Schitterende verstripping van het
detectiveverhaal van Michel Bussi

• Ogen zo blauw (oorspr.
titel: Un avion sans elle) is
een hit in Frankrijk, op tv,
in boekvorm én als graphic
novel
#1

• Dit beklijvend detectiveverhaal van Michel Bussi
telt 176 pagina’s maar het
leest zo weg, van begin
tot… helemaal op het
einde: de ontknoping!
• Ogen zo blauw is het
eerste one-shot uit onze
Bussi-collectie, een
collectie literaire verstrippingen van het werk van
Michel Bussi

sept ’22

#2

BUSSI-COLLECTIE 1:
Ogen zo blauw

Scenario: Fred Duval
Tekeningen & inkleuring: Nicolaï Pinheiro
Naar de roman van: Michel Bussi

Binnen een uurtje
zijn we in Parijs!

Het komt goed,
mevrouw, zorg dat uw
gordel goed vastzit.

Korte inhoud

h
-s
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Al achttien jaar voert Crédule
Grand-Duc onderzoek naar de identiteit van Lylie, het meisje dat in
december 1980 als baby de crash
overleefde van een vliegtuig, op weg
van Istanboel naar Parijs. Alleen zaten
er twee baby’s op die noodlottige
vlucht! De Carvilles, een deftige en
rijke familie, en de Vitrals, die frieten
verkopen aan de Normandische kust,
ruziën over het kind, dat door de pers
Libel wordt genoemd.
In opdracht van de Carvilles vult
Crédule al achttien jaar zijn dagen met
ondervragingen, hypotheses, geniepig
gedoe en mislukkingen… En dan… Net
wanneer hij alleen nog naar de dood
verlangt, bekijkt Crédule een laatste
keer de voorpagina van de krant uit
die tijd…
En plots is alles duidelijk…

Mevrouw, maak
uw baby niet
los! Mevrouw!

-4-

23 september 2022
Hardcover, 176 pagina’s
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Detective/Thriller

We vliegen door stormweer,
boven de Jura!

t
o

MEERMINNEN
& VIKINGEN
Een heus detectiveverhaal in de wereld van
Meerminnen & Vikingen

• In een wereld die bevolkt
wordt door wezens uit
de Noorse mythologie,
strijden meerminnen en
Vikingen om de Noordzee
• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in oktober.

reeds verschenen

#1

feb ‘21

#2

feb ‘21

#3

nov ‘21

#4

sept ‘22

Meerminnen & vikingen 4/4:
De onzichtbare dreiging

Scenario: Nicolas Mitric
Tekeningen: Francesco Trifogli & Maria Francesca Perifano
Inkleuring: Aretha Battistutta

Detective/Vikings

Geef hier.
Ik laat het
je zien...

Argh! Het lukt niet...

Doe maar, mama. Ik
weet zeker dat zelfs
jij het niet kan.

Zie je? Zo moeilijk
was het toch
niet? Haha!

Lydveig, dochter
van Aasbjorn de
speurder? Volg ons.
Koning Hardeknud
wil je zien.

Korte inhoud

de
n
va ks
ot ee
sl r

Heeft een meermin de zoon van
koning Hardeknud vermoord? Die
wrede meerminnendoder schakelt Lydveig, de dochter van een
beroemde speurder, in om de schuldige te vinden. Maar krijgt zij wel de
vrije hand om de ware schuldige op
te sporen? In de wereld van de meerminnen en de Vikingen liggen toverij
en verraad altijd als een onzichtbare
dreiging op de loer.
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23 september 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-470-0

21 oktober 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-471-7

Korte inhoud

SAMOERAI ORIGINE 3:
Eïko

Scenario: Jean-François Di Giorgio
Tekeningen: Vax
Inkleuring: Stéphane Paitreau

Samoerai/Actie

‘De staart van de Draak-Slang’, die aan
de basis ligt van een heleboel mythes,
waaronder die over het ontstaan van
de wereld, is verdwenen. Onze jonge
Takeo krijgt van meester Kazé de
opdracht hem terug te vinden. Hij
neemt het op tegen een hoop Yokai,
waaronder ook een van de oudste
wezens van Japan. Tegelijk moet
hij ook zijn vriendin Eïko, op wie hij
stiekem een oogje heeft, behoeden
van een vreemde vloek die haar boven
het hoofd hangt…

23 september 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-495-3

SAMOERAI ORIGINE
Spin-off van de populaire Samoerai-reeks,
over de jonge jaren van Takeo

• In de Japanse wereld van
de samoerai komen mythe
en werkelijkheid samen
• Een derde album in ons Jaar
van de Samoerai
• Ook in deze spin-off houdt
Jean-François Di Giorgio
een geweldig niveau aan,
een ware samoerai waardig

#1

juni ‘18

#2

feb ‘20

#3

sept ‘22

OLYMPUS MONS 6:

Korte inhoud

Op Mars ontsnapt Elena Shevchenko
aan een droneaanval met de hulp
van Einstein, een androïde begiftigd
met artificiële intelligentie. Als ze
erin slaagt binnen te dringen in het
ruimteschip dat op Olympus Mons is
gecrasht, kan ze het zelfvernietigingsproces misschien stopzetten van de
anomalie die naar de bodem van de
Barentszzee is gezonken en het voortbestaan van de aarde bedreigt. Haar
poging zou weleens nutteloos kunnen
zijn want de legers van verschillende
landen staan op het punt een Derde
Wereldoorlog te ontketenen.

Einstein

Sciencefiction/Thriller

Scenario: Christophe Bec
Tekeningen: Stefano Raffaele
Inkleuring: Digikore Studios

Wat is hier
aan de hand?

Wou je mij
vermoorden?

Je bent een
androïde, is
het niet?

23 september 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-478-6

eerdere delen

#1

mei ‘18

#2

aug ‘19

#3

nov ‘19

#4

aug ‘20

#5

juni ‘21

#6

sept ‘22

• Christophe Bec (Carthago,
Bob Morane, etc.) hoeven
we niet meer aan je voor
te stellen en ook Stefano
Raffaele brengt Mars en de
wereld al zes delen lang tot
leven

OLYMPUS MONS

Een nieuw deel in deze Beciaanse sciencefictionreeks

eerdere delen

• Met Prometheus schrijft
Christophe Bec al 19 (!)
delen lang aan een beklijvend Apocalyptisch verhaal

#12

mei ‘18

#13

aug ‘18

#14

nov ‘18

#15

juni ‘19

#16

nov ‘19

#17

aug ‘20

#18

mei ‘21

#19

sept ‘22

• Of de actie zich nu in
het heden, de toekomst
of het verre verleden
afspeelt: Jean Diaz zet de
personages en gevechten
geweldig neer!

PROMETHEUS 19:
Artefact

Sciencefiction/Thriller

Scenario: Christophe Bec
Tekeningen: Jean Diaz
Inkleuringen: Digikore Studios & Nicola Righi

New York, Upper Bay,
datum onbepaald.

Korte inhoud
Verduiveld!
We slingeren
heen en weer!

23 september 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-479-3

De kikvorsachtigen, die bijna de
hele mensheid hebben uitgeroeid,
willen een wet uitvaardigen over de
voortplanting en verbetering van de
menselijke soort. Donald Clarence Jr,
voormalig president van de Verenigde
Staten, wil hem respecteren en
opleggen aan de overlevenden. In
Haïti ontdekken Stamp en Spaulding,
die de Citadel hebben bereikt, dat
daar verzet broeit. Maar het belangrijkste conflict speelt zich af in de
antieke tijd, in Syracuse, waar Turan
en Dimbort het tegen elkaar opnemen.

PROMETHEUS

Een nieuw deel in deze Beciaanse sciencefictionreeks

reeds verschenen

• Jean-Luc Istin weet met
zijn scenario’s de banden
tussen Magiërs en Orks &
Goblins op magistrale wijze
aan te halen

#4

nov ‘19

#5

feb ‘20

#6

mei ‘20

#7

sept ‘20

#8

dec ‘20

#9

mei ‘21

#10

feb ‘22

#11

sept ‘22

• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in oktober.

ORKS & GOBLINS 10:
Kronan

Fantasy/Avontuur

Scenario: Jean-Luc Istin
Tekeningen: Sébastien Grenier
Inkleuring: J. Nanjan

Korte inhoud

23 september 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-480-9

21 oktober 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-481-6

Antarya maakt een diepe crisis door
sinds koningin Nawell haar verstand
is verloren. Als toppunt van haar
verraad laat ze haar soldaten executeren. De ork Kronan, de kapitein van
haar wacht, ontkomt. Voor hem is de
vrouw die zich Nawell laat noemen,
een bedriegster. Hij is vastbesloten
dat te bewijzen en zich te wreken. En
als Kronan wraak neemt, laat hij altijd
een spoor van bloed achter zich.

ORKS & GOBLINS
Nieuw deel in deze fantasyreeks over het uitschot
van de landen van Arran: Orks en Goblins

Magiërs

Nieuw deel in deze fantasyreeks met een
vleugje magie uit de landen van Arran

reeds verschenen

• In dit deel van Magiërs zien
we een jonge Runenmagiër
aan het werk
• Heerlijk om te lezen met
hoeveel fantasie Nicolas
Jarry zijn scenario vult

#1

mei ‘20

#2

aug ‘20

#3

nov ‘20

#4

mei ‘21

#5

feb ‘22

#5

sept ‘22

• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in oktober.

MAGIËRS 6:
Yoni

Scenario: Nicolas Jarry & David Courtois
Tekeningen: Giovanni Lorusso & Alex Sierra
Inkleuring: Élodie Jacquemoire

Fantasy/Avontuur

Korte inhoud

De runisten van het rijk Dumn zijn
meesters in het maken van Golems.
Nu er vrede heerst, strijden de stalen
kolossen in arena’s om hun scheppers rijk te maken. Yoni wil ook zo’n
strijdgolem maken, maar tijdens een
rampzalige nacht worden zijn ouders
vermoord. Hij heeft nog maar één
obsessie: de perfecte Golem maken
om zijn familie te wreken!

23 september 2022
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-482-3

21 oktober 2022
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-483-0

Het levensverhaal van Madeleine Riffaud, een verzetsheldin,
opgetekend door Jean-David Morvan

De kleine Madeleine Riffaud, geboren
in 1924, leidt een gelukkig leven met
haar grootvader en haar ouders. Of
toch tot de Tweede Wereldoorlog de
familie uit elkaar haalt. Madeleine, die
tuberculose heeft opgelopen, wordt
naar een sanatorium gestuurd. Het is
vast de slechtst mogelijke plek voor
een koppige jonge vrouw die droomt
van een gek en noodzakelijk project:
bij het Verzet gaan. Toch slaagt
Madeleine erin. Onder de codenaam
‘Rainer’ wordt ze een belangrijke
figuur en bevoorrechte getuige van
haar tijd. Een uitzonderlijk verhaal dat
ze vandaag vertelt in een uitzonderlijke trilogie, doorspekt met duizenden
details uit een geheugen dat niets is
vergeten…

MADELEINE, VERZETSSTRIJDSTER 1/3:
De gewapende roos

Scenario: JD Morvan & Madeleine Riffaud
Tekeningen & inkleuring: Dominique Bertail

Historisch/Oorlog

MADELEINE,
VERZETSSTRIJDSTER

Korte inhoud

23 september 2022
Hardcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-484-7

21 oktober 2022
Softcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-485-4

• Een album uit de prestigieuze Vrije Vlucht-collectie
van Dupuis
• Dankzij de zwierige
tekenstijl van Dominique
Bertail, met zijn typische
blauwtinten, wordt haar
levensverhaal een waar
kunstwerk

e
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eu ek
Ni re

• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in oktober.

#1

sept ‘22

#1

mei ‘19

#2

mei ‘19

#4

juni ‘21

#5

sept ‘22

#3

maa ‘21

DE DERDE ZOON VAN ROME 5:
Marcus Antonius en Cleopatra

n
va s
t ek
lo re

• Het bestaan van een derde
kind, naast Romulus en
Remus, werpt een ander
licht op de geschiedenis
van Rome!

s
de

reeds verschenen

• In De derde zoon van
Rome combineert Laurent
Moënard actie met intrige
– het oude Rome zoals het
(nooit echt) was
• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in oktober.

Historisch/Actie

Scenario: Laurent Moenard
Tekeningen: Rafa Fonteriz & Fernando Nicolas Baldo
Inkleuring: Facio

Korte inhoud

23 september 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-486-1

21 oktober 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-487-8

In 32 v.C. beleefd Rome haar laatste
burgeroorlog. Octavianus en Antonius
strijden om hun deel van de wereld.
Octavianus het westen. Antonius het
oosten, samen met Cleopatra. Een
strijd tussen de Romeinse goden
en die van Egypte. Cleopatra vindt
een bondgenoot in de sekte van de
Derde Zoon van Rome. Die orde heeft
het schild van Vulcanus gestolen en
gesmolten om er een nieuw schild
van te maken… waarop Caesarion,
zoon van Cleopatra en Iulius Caesar,
zijn overwinning ziet, de nederlaag
van Rome en Augustus en de opkomst
van de orde van de Derde Zoon van
Rome…

DE DERDE ZOON
VAN ROME
Het bestaan van een derde kind, naast Romulus en
Remus, zet de geschiedenis van Rome op zijn kop!

Korte inhoud

Het venijn 4/5:
Hemelblauw

Scenario, tekeningen & inkleuring: Laurent Astier

Western/Actie

New York, november 1900. Emily
heeft een plek gevonden als danseres
in een revue op Broadway. Ondanks
de druk moet ze het volhouden tot
de avant-première om in de buurt te
komen van haar volgende doelwit.
Maar de Pinkertons zitten haar op
het spoor, en ook al ontbreekt er
nog steeds een puzzelstukje, toch
slagen zij er langzaamaan in het
zaakje te ontrafelen. Heeft Het Venijn
nog wel de kracht om haar wraak te
voltrekken, nu ze heeft ontdekt dat
haar moeder nog leeft?
Heeft ze recht op wat licht om de
wolkenhemel te doen opklaren?

23 september 2022
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-486-1

21 oktober 2022
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-487-8

• Reis met Emily mee op
haar wraaktocht door de
Verenigde Staten

het Venijn

Voorlaatste deel in deze populaire westernreeks
van Laurent Astier

• Deel na deel blijft Laurent
Astier boeien met zijn
geweldige scenario en dito
tekeningen
• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in oktober.

reeds verschenen

#1

nov ‘19
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nov ‘20

#3

sept ‘21

#4

sept ‘22

reeds verschenen

#1

#5

dec ‘20

dec ‘21

#2

• 26 delen lang schreef de
onlangs overleden Daniel
Bardet het scenario voor
deze reeks
maa ‘21

#6

maa ‘22

#3

juni ‘21

#4

te verschijnen

#7

juni ‘22

#8

sept ‘21

sept ‘22

Malefosse 8/24:

• De term ‘karakterkop’ is
speciaal uitgevonden om
de tekeningen van François
Dermaut te typeren, wat
een schitterend werk
• De reeks van Daniel Bardet
en François Dermaut liep
uiteindelijk van 1983
tot 2016; meer dan drie
decennia Malefosse, dat wil
wat zeggen!

Het vergetelkruid

Historisch/Avontuur

Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François Dermaut

scenario: daniel bardet
tekeningen: françois dermaut
6 december 1993.

herfst 1591
op de grote
pelgrimsweg.*

In de limousin...

Korte inhoud

Iets drinken,
melkvrouw?

één sol voor
een glaasje!

noten! noten!
voel mijn noten!

* de weg naar compostella.
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23 september 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-363-5

melk! wie wil melk?
kannen melk, verse,
romige melk! wie wil er?!

Herfst 1592... in Sedan woont koning
Hendrik IV een door hemzelf gearrangeerd huwelijk tussen de heer van
Turenne en de hertogin van Bouillon
bij. Voor zijn openlijke steun heeft de
heer van Turenne zich rijkelijk laten
betalen door de meest biedende,
precies het bedrag dat het trouwe
Langres, de ‘ongerepte stad’, net aan
de koning betaalde.
Zuster Gervaise, Gunther en Pritz
zijn belast met het vervoer van die
schat doorheen het koninkrijk, naar de
Limousin en de Périgrord. Die ogenschijnlijk eenvoudige missie is echter
niet zonder gevaar en is slechts een
dekmantel voor een duivels plan
waar onze huurlingen geen weet van
hebben. Een feilloos en goedkoop
wapen dat overal van pas komt waar
een belegerde stad moet vallen, een
wapen dat de koningen verdomd
zou interesseren, en hun vijanden
van de Liga nog meer. Alle spionnen,
soldaten, wachters, struikrovers, ritselaars en beurzensnijders beginnen
zich van nu af aan te mengen in dit
ruige spel...

Malefosse

Voor het eerst in het Nederlands:
deel 8 van het middeleeuwse epos Malefosse
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