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DARK DRAGON BOOKS
Deel 2

heeft de favoriete
stofzuigerverkoper uit
Arizona zich nu echt in
de nesten gewerkt?

Een demon en
sociaal onrecht
botsen in de

Ogerleeuw

ELK RIJK HEEFT EEN KONINGIN NODIG...

© 2022 Editions Glenat

Thriller -- Jagen
Het spookschip
Thriller
op Ramirez

VERWACHT

SEPTEMBER 2022

Thriller

- Jagen op Ramirez
Ramon Perez is gek. Hij heeft er alles voor
over om de rockster van de after-sales om
te leggen!
Jacques Ramirez wordt ervan verdacht
betrokken te zijn bij de aanval op Robotop
en wordt nu gezocht door de politie van
Falcon City! Wanneer er weer een vreemd
personage in zijn leven verschijnt, besluit
hij de stad te ontvluchten in het gezelschap
van Chelsea Tyler en Dakota Smith. Maar de
mannen van het kartel zullen het er niet bij
laten zitten. Ze zullen er alles aan doen om
de man te vinden die hen heeft verraden.
Jacques belandt in een klopjacht die even
explosief als omgeving fraai is. De perfecte
gelegenheid om enkele familieconflicten op
te lossen en te profiteren van de rijkdommen
die de staat Arizona biedt.

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

Jagen op Ramirez

 & Nicolas Petrimaux
ISBN: 9789463739030

Hardcover
192 blz.
€ 39,95

© 2022 Editions Glenat

Thriller -- Jagen
Het spookschip
Thriller
op Ramirez
V O O R D E E L PA K K E T

VERWACHT

SEPTEMBER 2022

Thriller

- Jagen op Ramirez

Jagen op Ramirez
Voordeelpakket

 & Nicolas Petrimaux
2 x Hardcover + Art-Print
144 + 192 blz.
€ 69,95

Thriller
- Het
spookschip
Thriller
- De
Cirkel
van Minsk
vluchtelingen?

nee... het lijkt erop dat
er vrachtwagens... nee,
zelfs tanks bij zijn...

Scheiße!
de russen!

hoeveel is er nog
over, zijn er
kratten?

een
dozijn.

wij brengen ze
terug! hup,
tempo!
nee, jullie
niet! klim in de
cockpit en start
de motoren.

wat
doen
we?

© 2022 Editions Glenat

VERWACHT

AUGUSTUS 2022

Thriller

- De Cirkel van Minsk

COMPLEET VERHAAL
IN 5 DELEN

De Cirkel van Minsk bestaat oorspronkelijk
uit 5 idealistische soldaten die een
ongelooflijke oorlogskist in de Tweede
Wereldoorlog ontdekten. Een jackpot die
hen miljardairs zou kunnen maken. Maar
waar anderen hun geluk zouden hebben
verbrast, kiezen de 5 mannen voor utopie.
Ze willen dit enorme kapitaal wijden aan de
creatie van een perfecte republiek...

De Cirkel van Minsk

Frank Giraud
El Libertador, De 10 Geboden, XIII Mysterie
Jean-Marc Stalner
Malheig, Ketens van Vuur, Fabien M.
3/5. In de naam van de vader
ISBN: 9789464600742

45. De Gebroken ketting
ISBN: 9789464600759

Softcover
48 blz.
€ 10,95

EERDER

VERSCHENEN

Detective

- Agatha Christie
naar hotel bertram,
alstublieft!

‘we vertrekken!’

natuurlijk,
ma’am!

londen is echt verandert!

en geweld
is overal...

© 2022 Editions Paquet

de jongeren
werken niet meer!

niet voor de
ouderen, ma’am!

dat is niet alleen
in londen...

om nog maar te
zwijgen van de files!

VERWACHT

AUGUSTUS 2022

Detective

- Agatha Christie
Een reeks gewaagde en dodelijke overvallen
doet Engeland op zijn grondvesten
schudden. Zelfs het dorpje St. Mary Mead,
de woonplaats van Miss Marple, wordt
overvallen. De politie zit in een impasse
en wil de hulp van de oude dame niet.
Waarom dan niet op vakantie naar Hotel
Bertram, een plek die nooit verandert... Echt
geruststellend?
Miss Marple in Hotel Bertram is een
avontuur van Miss Marple. Het speelt
zich af op een unieke en onveranderlijke
plek, in het hart van bruisend Londen, ver
van de rust van het Engelse platteland.
Een onderzoek dat alle zintuigen van onze
onderzoekster op de proef zal stellen.

Agatha Christie

KLEINE OPLAGE

HARDCOVER

Miss Marple in Hotel Bertram
Dominique Ziegler
Olivier Dauger
Agatha Christie, Moord in de bibliotheek
ISBN: 9789464600667 - HC - 64 blz. - € 20,95

Thriller

Thriller
- Het
spookschip
- John
Lord
Collector
Pack

VERWACHT

AUGUSTUS 2022

John Lord
Collector Pack

Denis Pierre Fillipi
Buitengewone reis,
Kolonisatie, Terra Prohibita
 Patrick Laumond
Terra Prohibita


ISBN: 9789464600698

Compleet verhaal
Hardcover
3 x 56 blz.
€ 62,95

COMPLETE

SERIE

© 2022 Humanoide

Een origineel noir-verhaal
dat zich afspeelt in het New York van
de jaren 1920, waar een onwaarschijnlijk paar detectives een mysterieuze
moordenaar achtervolgt.

INHOUD

VERWACHT

© 2022 Les sculpture des bulles

AUGUSTUS 2022

Erotiek

- Anaxilea

De Trojaanse oorlog is zojuist geëindigd met
een bloedbad waaraan maar weinig Trojanen
zijn ontsnapt. Ook de koningin van de amazones
Penthesileia werd tijdens een gevecht met Achilles
gedood. De Amazones kunnen niet zonder een
soeverein blijven. Ze moeten dringend beslissen
tussen drie kandidaten voor de troon: Képès,
Anaxilea en Lysipee. Volgens de traditie zullen
ze zoveel mogelijk mannen moeten doden en als
bewijs hun duimen meenemen. Anaxiléa is degene
met de meeste eer. In tegenstelling tot haar rivalen
weigert ze eenvoudige boeren af 
te slachten.
Voor haar tellen alleen krijgers die in de strijd zijn
gesneuveld, of dat nu Grieken of Sarmaten zijn...

Anaxilea
ISBN: 9789463738545

HERZIENE EDITIE

MET STOFOMSLAG
EN ART-PRINT

 Roger Seiter
Goud van Morrison,Wild River
 Jeronaton El Nakom
Hardcover met fraaie stofomslag
en Art-Print
80 blz.
incl. uitgebreid dossier
€ 27,95

Erotiek
neoptolemus... het is niet
langer tijd voor plezier. we
gaan binnenkort beginnen,
mijn vriend.

- Odysseus
wat?

ik ga niet
met je mee,
odysseus.

jij bent ver anderd. zou het door
deze Troja anse
komen?

beledig me nog
eens en Ik scheur
je kop van je
adderlijf af,
sla af!

je hebt
mijn zoon
vermoord,
vuile hond!

© 2022 Editions Tabou

je pleegde kindermoord zonder mijn
advies in overweging
te nemen.

stil,
andromache!
vergeet niet dat je
een heersend koning
a anspreekt!

Ik ga met
Menelas terug
na ar Sparta.
alles is gezegd.
ga nu!

VERWACHT

AUGUSTUS 2022

Erotiek

- Odysseus

LUXE
MET ART-PRINT

NIEUW VERHAAL

IN 3 DELEN

Na de historisch-erotische serie
Achilles komt Cosimo Ferri met de
nieuwe cyclus: Odysseus. Gebaseerd
op het beroemde boek ‘De Homerus’
gaat het verhaal over de terugkeer
van de held na de Trojaanse Oorlog.
Op zijn reis beleeft Odysseus
vele betoverende, gevaarlijke en
vleselijke avonturen op de golven...

Odysseus

 &  Cosimo Ferri Achilles
1 De liefde van een Godin Luxe
ISBN: 9789464600643

Hardcover met linnen rug & Art-Print
64 blz.
€ 49,95
1 De liefde van een Godin
ISBN: 9789464600650

Hardcover
64 blz.
€ 20,95

OOK VAN

COSSIMO FERRI

Grafische Roman

- Macbeth

Ik ken het ware
bereik van de schemering
niet die zijn blauwe
ogen schond.

Maar toen ze
haar trofee
neerlegde...

... leken haar
beide handen
gehandschoend
in bloed.

© 2022 Editions Glenat

Rust, mijn vriend,
slaap. Wat gisteren en
vandaag werd geweven,
blijft achter in het
web van de tijd...
tot lang na
onze dood.

Roep je dromen aan,
adem nu zijn lichaam in.
Bij afwezigheid van onze
acties zijn het onze
angsten die ons tot
verraders maken.

VERWACHT

AUGUSTUS 2022

Grafische Roman

- Macbeth

COMLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

Een uitbundige stripvertelling van Shakespeares mythe
uit het 11e eeuwse Schotland. Macbeth en Banquo, twee
dappere krijgers, keren terug naar hun bolwerk na een
lange strijd en ontmoeten drie heksen in de storm. Hun
profetie is duidelijk: de eerste zal koning worden, terwijl
de tweede zijn nakomelingen koning zal zien worden. Het
vervolg is bekend: moord, drama en verraad zullen één van
Shakespeares bekendste verhalen vormen...

Macbeth,
Koning van Schotland

 & Guillaume Sorel
Bluebells Wood, Hotel Particulier
1/2. Het boek der tovenaressen
ISBN: 97894637379443

2/2. Het boek der geesten
ISBN: 97894637379450

OOK VAN

SOREL

Hardcover
64 blz.
€ 20,95

Fantasy - De Ogerleeuw
Laten we
onze held
vinden!

moge de
grote Jerry
je zegenen!
wees
welkom!

hoeveel
bewakers
zijn er?

we zijn gewend om
onder te duiken, omdat
we vaak worden vervolgd, ondanks onze
talenten als goudsmid
of chirurgijn.

morgen
zullen onze
mensen dankzij
jullie worden
bevrijd!

ach, ach! mijn
oom is erg sterk,
hij zal korte metten maken met je
bewakers!

vier.

wat?
is dat
alles ?

ja, maar
er is een
lynx!

© 2022 Editions Drakoo

wij zijn
overtuigd!

Dit is ons
voorlopige
aanvalsplan...

VERWACHT

JULI 2022

Fantasy - De Ogerleeuw
Een fel avontuur waarin een boze demon en
sociaal onrecht botsen.
Normaal is Kgosi een hele gewone leeuw. Maar
wat doet hij zo ver van zijn land in de noordelijke
regio’s? En waarom deelt hij zijn lichaam
met een bloeddorstige, carnivoor-dodende
demon? Vergezeld door Wilt, een onverwachte
reisgenoot, zal Kgosi tijdens de reis naar het
koninkrijk aan de andere kant van de zee de
waarheid ontdekken die hem in staat zal stellen
zichzelf te vinden en zijn volk te bevrijden...

De Ogerleeuw
1/3. De Barbaarse leeuw
 & Bruno Bessadi Kronieken van Konvooi
NIEUW VERHAAL

IN 3 DELEN

ISBN: 9789464600544

Softcover - 56 blz. - € 10,95

Fantasy

-

Blackwood Set

Blackwood Compleet
set

Engeland, de 17e eeuw. Londen is verlaten,
overwoekerd door klimop en wezens zonder
ziel waren er rond. Mensen leven in angst
omdat ‘s nachts de doden tot leven komen...
Blackwood brengt zijn nachten door met
het opjagen en vernietigen van deze
geesten, totdat op een
dag een machtige
dodenbezweerder
zijn vrouw ontvoert.
Zo
dwingt
hij
Blackwood om zijn
kostbaarste bezit
terug te gaan halen
bij de gehoornde god,
namelijk het andere
deel van zijn ziel.

Nicolas Jarry
De Koningssmeden
Kan-J
Haven
2 x Softcover
2 x 48
€ 21,90

OP = OP

UG

NOG 1X TER

et
Alleen als s r
verkrijgbaa
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VERWACHT

AUGUSTUS 2022

COMPLETE

SET

VERWACHT

SEPTEMBER 2022

Fantasy

-

De Laatste God

COMPLEET

INHOUD

VERHAAL

Dertig jaar geleden trok een groep dappere
helden uit Cain Anuun voorbij de grenzen
van het bestaan. Ze doodden de laatste
nog levende god en redden de wereld van
zijn apocalyptische leger. De leden van het
legendarische gezelschap werden de leiders
van de wereld en luidden een nieuw tijdperk
in van vrede en welvaart. Maar daar komt nu
een einde aan…

van de

De Laatste God
Collector Pack

De kronieken van Fellspyre
 Philip Kennedy Johnson
 Riccardo Federici Saria
COMPLEET
ISBN: 9789464600834

6 x Softcover
6 x 72 blz.
€ 65,95

van
tekenaar

:

© 2022 Editions Glenat
© 2022 Editions Glenat

Sword & Sorcery
- Conan

JIJ ?!?

VERWACHT

SEPTEMBER 2022

Sword & Sorcery

- Conan

Een willekeurige stadstaat, ergens tussen
Zamora en Corinthia. In de gevangenis
snelt zijn reputatie als huurling Conan
vooruit. Hij wordt benaderd door Murilo,
een invloedrijke aristocraat die de diensten
van de Cimmeriër wil inhuren om van zijn
politieke tegenstander af te komen: de
rode priester Nabonidus. Conan slaagt erin
te ontsnappen en infiltreert vervolgens het
afgesloten huis van zijn doelwit. Maar daar
ontdekt hij dat achter de machtsstrijd tussen
Nabonidus en Murilo misschien iemand
anders aan de touwtjes trekt...

In dit nieuwe album beschrijven Patrice
Louinet en Paolo Martinello Conan als
een dief en huurmoordenaar door het lot
verbonden met twee bandieten van een heel
andere soort.

Conan de avonturier

Het huis van de drie bandieten
 Patrice Louinet
 Paolo Martinello
Drie wensen, Zij schreven geschiedenis
ISBN: 9789463739498

Hardcover
72 blz. Incl. Dossier
€ 24,95

EERDER

VERSCHENEN

Historie

- Het Piratenrijk
we kunnen u afzetten in de
dichtstbijzijnde haven, met een paar
van de laatste bezittingen uit de
koffer van uw kapitein. u kunt
het einde van uw reis vieren
met een goed glas rum en,
waarom niet... in goed
gezelschap.

heren,
u heeft een
keuze.

maar vergist u zich niet...
na een paar dagen... hoogstens
een paar weken... zal de zee u
naar zich terugroepen...
met een beetje geluk, zal je kapitein een rechtvaardig
man zijn. met een beetje geluk herken je de beet van
de zweep niet meer en de rottende touwen
en de aanvallen van de zoute wind.

© 2022 Editions Dargaud

maar je kunt ook met ons
meedoen! geen meester
meer. geen zweep maar
wapenbroeders en
kameraden.

maar het is het leven
dat je zelf gekozen hebt.
een leven van vrijheid
waarbij jij de enige
meester van je lot
zult zijn.

Oh! je leven zal nog
altijd zwaar zijn. en het
zal kort zijn. en je zult
zeker eindigen met de
strop om je nek...

doen jullie
mee?

VERWACHT

JULI 2022

Historie

- Het Piratenrijk

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

De Bahama’s, 1718. Na een harde strijd neemt piratenkapitein
Sylla, bijgestaan door zijn kwartiermeester Olivier de Vannes en
zijn mannen, een Engels schip in bezit. Tegen alle verwachtingen
in nodigt de piraat de gevangen bemanningsleden uit om zich bij
hen aan te sluiten, in plaats van dat hij ze af slacht. Dit in naam
van hun principes: vrijheid, democratie en broederschap. Olivier is
nu kapitein geworden van het buitgemaakte schip. Hij neemt een
verlaten Portugees fregat in, maar er zijn zwarte, muitende slaven
aan boord. Met aan het hoofd, koningin Maryam...

Voor
de
Deel elpakket
1+
2+
Art-P
rin
t € 54
,95

Het Piratenrijk

 Vincent Brugeas
Nottingham, Conan
 Ronan Toulhoat
Ira Dei
ISBN 1: 9789464600469
ISBN 2: 9789464600476

Hardcover
112 blz.
€ 29,95

Historie

- Literaire Klassiekers: Ivanhoe

‘... die dag was de strijd hevig en voerde Richard zelf het bevel
over de Engelse ridders. De Bois-Guilbert verzette zich tegen
deze autoriteit. Hij was een vijand van de koning sinds deze hem de
plundering van de stad na zijn overgave had verboden...’

zoals ik u al zei,
mijn heer, ik sta
tot uw beschikking,
vooral als ik uw dag
kan verpesten!

© 2022 Editions Glenat

zorg voor
de anderen, wij
zorgen voor de
koning. het losgeld
voor zijn wapens
zal het verlies
van de buit
dekken!

de boisgilbert, ten
aanval!

VERWACHT

JULI 2022

Historie

- Literaire Klassiekers: Ivanhoe
Een ridderlijk verhaal!
Een eeuw na de Slag bij Hastings, waarbij
Willem de Veroveraar de troon van Engeland
greep, blijft de strijd om de macht tussen
Saksen en Noormannen woedden. Cedric
van Rotherwood, bekend als de Sakser,
wil een inheemse koning, Athelstane van
Coningsburgh op de troon door hem zijn
geadopteerde dochter Lady Rowena als
zijn vrouw te geven. Maar zij is tegen deze
verbintenis omdat ze verliefd is op Wilfred
Ivanhoe, de eigen zoon van Cedric...

Ivanhoe, gepubliceerd in 1819, is
ongetwijfeld het populairste werk
van Walter Scott en blijft een van de
bestverkochte romans ter wereld.
KLEINE OPLAGE

HARDCOVER

Literaire Klassiekers:
Ivanhoe

 Stefano Enna
 Stefano Garau
ISBN: 9789464600483

Hardcover
56 blz.
€ 20,95

NIEUWE REEKS
COMPLEET VERHAAL

Historie

- Literaire Klassiekers: Sandokan

hey, maat!
kijk daar. een
sloep?

pfff, heeft
de regen je
hersenen gespoeld
of zo? Help me
gewoon even!

mijn brein
werkt beter dan
dat van jou. net
als mijn ogen!

bij de
profeet! dat is
Giro-batol! Hij
is terug uit de
hel en...

roep de
kapitein, yanez.
schiet op. ga ze
waarschuwen!

de tijger!

Sandokan!
Sandokan!

een deel van mij
kan dat wel maar
mijn wederhelft
woont in
Labuan...

dat is een van
onze schepen. daar
zijn ze! we kunnen
terugkeren naar
mompracem!

en als ik
haar terug
moet halen, zal
er Engels bloed
vloeien!

© 2022 Editions Glenat

VERWACHT

JULI 2022

Historie

- Literaire Klassiekers: Sandokan
Adaptatie van de originele roman.
De tijger van Mompracem is oorspronkelijk het
derde deel van de cyclus “Piraten van Maleisië”
van de Italiaanse schrijver Emilio Salgari.
Verslagen tijdens een mislukte zeeslag tegen
de Engelsen, strand de gewonde piraat
Sandokan, op het eiland Labuan voor de
kust van Borneo. Daar wordt hij opgevangen
en verzorgd door de Britse gouverneur Lord
Guillonk, die hem niet als een vijand ziet.
Sandokan wordt verliefd op Marianne, het
nichtje van de gouverneur, en vlucht met haar
naar haar huis, het eiland Mompracem...

KLEINE OPLAGE

HARDCOVER

Literaire Klassiekers:
Sandokan
 Stefano Enna
 Nico Tamburo
ISBN: 9789464600490

Hardcover
56 blz.
€ 20,95

NIEUWE REEKS
COMPLEET VERHAAL

Historie

- De banneling van Tobago

© 2022 Het paard van Troje
9

VERWACHT

AUGUSTUS 2022

Historie

- De banneling van Tobago
‘’De Banneling van Tobago, Zeeuwen in de
West’’ is een stripboek over de planter Lucas
Pol die terugkeert naar Goes na de strijd te
zijn aangegaan met de Engelse bevelhebber
van het eiland Tobago.
In Goes raken Pol en zijn voormalige
schipper betrokken bij een complot
tegen de burgemeester. Dit spannende
verhaal is gebaseerd op ware personen en
gebeurtenissen en geeft tevens inzicht in het
dagelijks leven van die tijd op Tobago en in
Goes.

De Banneling van Tobago

 Rene Verhulst
 Danker Jan Oreel
Hel, Franka
Hardcover
ISBN: 9789071937194

48 blz.
€ 15,95

Historie

- Het epos van de vrijmetselaars
TWEE WEKEN LATER WAS IK
NAUWELIJKS HERSTELD, OF DE
STAM VAN DE WOLF VERVOLGDE
ZIJN WEG ALWEER. IK BEGREEP
DAT DE VERKENNERS, DIE VOORTDUREND DE OMGEVING VERKENDEN, EEN GROEP ENGELSE
SOLDATEN HADDEN GESPOT.

DE DELAWARE BEHANDELDEN
ME MET AANDACHT EN EERBIED.
SOMMIGEN LEKEN ZELFS BANG
OM ME AAN TE RAKEN. EEN
REDDENDE ENGEL IN DE VORM
VAN EEN WITTE DUIF HAD VAN
MIJN ONBEDUIDENDE PERSOON
EEN HEILIG SCHEPSEL GEMAAKT!

LUITENANT,
NET ACHTER DIE
HEUVEL… DE
SPOREN VAN EEN
RECENT KAMP!

WAPENS
GEREED,
WE GAAN
KIJKEN!

IK DENK NOG STEEDS DAT JE JE BETER DOOR
DE THORNTONS KUNT LATEN VERTROETELEN,
ALAN. MAAR IK BUIG VOOR JE PLICHTSBESEF.

ACH, IK BEN MAAR
EEN EENVOUDIG MAN MET
RESPECT VOOR
DE EED DIE HIJ
HEEFT AFGELEGD
VOOR GOD.

DE STAM IS DUIDELIJK IN
HAAST VERTROKKEN. HUN
VERKENNERS MOETEN ONS
HEBBEN GEZIEN.

JOHN WAS HIER!
DE INDIANEN
HEBBEN HEM
VERZORGD!

VERBANDRESTEN… HMM…
EUCALYPTUS, KAMILLE, GULDENROEDE… EEN UITSTEKENDE REMEDIE
TEGEN PIJN EN KOORTS!

© 2022 Editions Glenat

VANZELFSPREKEND!
DIE WILDEN
VERZORGEN HUN
DIEREN ZODAT ZE
ZWARE LASTEN
KUNNEN DRAGEN.

- 26 -

VERWACHT
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Historie

- Het epos van de vrijmetselaars

COMPLEET VERHAAL
PER DEEL

Hoe is de vrijmetselarij ontstaan? Waarom? En
wie stonden er aan de wieg? Historici hebben
zich dit door de eeuwen heen afgevraagd en vele
theorieën opgebouwd. In deze stripreeks willen
we de vragen beantwoorden van een publiek dat
steeds grotere interesse heeft gekregen in deze
beweging. De organisatie heeft wetenschappers,
kunstenaars, politici en avonturiers, maar ook
gewone burgers gevormd en beïnvloed. Want de
vrijmetselarij heeft altijd de sluipwegen van de
Grote Geschiedenis bewandeld om op die manier
kennis te vergroten en de mensheid te verheffen.

MEERDERE DELEN
IN VOORBEREIDING

Het epos van de vrijmetselaars


4. Koninklijke loge
 Pierre Boisserie
Pierre Wachs De krijgers van God
ISBN 4: 9789463738989
5. Het kompas en de tomahawk
 Didier Convard
 Vincent Wagner Wild River
ISBN 5: 9789464600414
Softcover
56 blz.
€ 10,95

Historie

- Vrijmetselaars Collector Pack 1

© 2022 Editions Glenat

INHOUD

Epos van de
vrijmetselaars
Collector
Pack 1

Didier Convard
Denis Falque
Vincent Wagner
ISBN: 9789464600896

3 x Softcover
3 x 48 blz.
€ 32,95

3 COMPLETE

VERHALEN

VERWACHT

SEPTEMBER 2022

VERWACHT

AUGUSTUS 2022

Historie

- Aeka Voordeelpakket

+
COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

Japan. De middeleeuwen. Aeka, de enige dochter van de rijke heer Yashitara,
woont de uitbundige jaarlijkse viering van het einde van de draken bij. Kort
daarna dringt een gemaskerde figuur het paleis binnen en vermoordt haar
hele familie. Waarom spaart de moordenaar Aeka? En waarom wil hij haar
trainen om wraak te nemen?

Aeka

 Erkol
 Cosentino
2 x Softcover
2 x 48 blz.
€ 17,95

Sciencefiction

- schipbreuk in de tijd

Het water stijgt! WE
moeten direct naar de
capsule. Die heb ik door
middel van magnetische
pulsen gelokaliseerd.
Ik zal generaal Kordith
verwittigen dat onze
missie is volbracht.

valerie!

© 2022 Editions Glenat

VERWACHT
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AUGUSTUS 2022
2022

Sciencefiction

- schipbreuk in de tijd

Schipbreuk
in de tijd

 Jean-Claude Forest
 Paul Gillon
De overlevende
ISBN: 9789463739696

5 Hardcover integralen
in luxe cassette
4 x 112 + 1 x 96 blz.
€ 200,-

- nieuwe covers
- nieuwe inkleuring
- incl. nooit eerder
vertaalde deel 10
- 5 integralen
- hardcovers

Een man in een capsule in de ruimte bevindt zich
in een winterslaaptoestand. Om de mensheid te
redden van een dreigende ondergang werden op het
einde van de 20e eeuw een man en een vrouw,
ieder afzonderlijk, in een capsule de ruimte in
geslingerd. De man heet Christopher Cavallieri
en de vrouw Valerie Haurèle. Duizend jaar
later, in 2990, wordt één capsule geborgen
en naar de Aarde gebracht. Christopher
ontwaakt en al spoedig begint zijn
zoektocht naar de andere reizigster...

Sciencefiction

- De overlevende

Ik moet iets doen... begrijpen
wat er gebeurd is... de radio!
ja, natuurlijk... de radio...

niets! niets dan ruis!
ik moet vertrekken...
weg uit deze vallei...

de lucht is
verzadigd van het stof...
en dit koperachtige licht...
het is de apocalyps, het
moest eens gebeuren...

hij slaat
aan! de motor
loopt!

© 2022 Editions Glenat
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Sciencefiction

- De overlevende

INTEGRAAL
OPNIEUW INGEKLEURD

De enige overlevende in een postapocalyptische, ontmenselijkte, maar nog
steeds erotische wereld is Aude...
In de nabije toekomst overleeft een vrouw
een atoomexplosie omdat ze vastzit in een
ondergrondse grot. Terug in een verlaten
Parijs ontdekt ze dat alle mensen tot stof zijn
vergaan. Aude is de enige overlevende en
na de eerste verwarring maakt ze alle fasen
door: woede, angst, zorgen, ontmoediging,
maar ook euforie en absolute vrijheid. Ze kan
onbeperkt genieten van deze prachtige stad,
slapen in Hôtel Crillon, baden in de Seine...
Maar er is niemand om deze geneugten mee
te delen. De jonge en mooie Aude heeft nog
steeds verlangens. En al snel wordt Ulysse,
de robotbutler van het hotel haar beste vriend.
Hij is geprogrammeerd om alle verlangens van
de gasten in zijn hotel te bevredigen... Maar
robots kunnen niet alle stemmingen van de
mens begrijpen...

LUXE EDITIE
OPLAGE: 100 ST.

Deze sciencefictionklassieker uit de
jaren 80 is sterk geïnspireerd door de
seksuele bevrijding en de tekening van
Paul Gillon hebben de tand des tijds
uitstekend doorstaan. Een naslagwerk om
te herontdekken.

De overlevende Luxe

 & Paul Gillon Schipbreuk in de tijd
ISBN: 9789464600803
Hardcover met linnen rug
Incl. Art-Print
192 blz.
Oplage: 100 stuks
€ 69,95

De overlevende
ISBN: 9789464600810
Hardcover
192 blz.
€ 39,95

Sciencefiction

- Solo ALfA
goed, mietjes.
gaan
we nou
of wat?

We maken
er een feestje van
vanavond!

© 2022 Ominiky Ediciones

deze dag is
belangrijk voor
onze clan.

de gebeurtenis
die ons sterker
zal maken.

Sciencefiction

VERWACHT
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- Solo ALfA

Ze zijn experts in vechten... overleven...
Ze vormen de machtigste hondenroedel
in de kannibalenwereld. Maar als het
machtsevenwicht in twijfel wordt getrokken,
zal een strijd tussen de broeders beginnen
om te beslissen wie de Alfa zal zijn.
Alpha is een verhaal over het lot in de
wereld van Solo.

Solo Alfa

Oscar Martin  Juan Alvarez
ISBN: 9789464600827 - HC - 80 blz. - € 27,95


COMPLEET
VERHAAL

VOORDEELPAKKET

+

+

Solo Alfa
+Solo Legatus 1
+ Art-Print
€ 49,95

Sciencefiction

- Leestips

De Muur
Collector Pack



Mario Alberti
Zielloos
Charreyron

ISBN: 9782889321645

3 x Softcover
3 x 56 blz.
€ 32,95

De toekomstige wereld. Onrechtvaardigheid, oorlog en ziektes. De mensheid
is tot een dieptepunt gezonken en heeft
de planeet opgebrand. Er is niets anders
meer over dan een hoop puin waarin
de overlevenden zichzelf proberen
te redden. Solal is er een van. Deze
wees heeft maar één doel: zijn zusje
Eva redden van de chronische ziekte
die haar verteert. Maar medicijnen zijn
verdwenen, en Solal en Eva hebben
nog maar één hoop op genezing: ED3N
binnenkomen.

Wat als wij zelf de grootste
De Dominanten
bedreiging voor de mensheid zijn?
Collector Pack
In de nabije toekomst, na
 Sylvain Runberg
een epidemie die ‘de grote
Warship Jolly Roger,
oerplaag’ wordt genoemd, is er Schaduwspel der Shinobis
een raadselachtig buitenaards  Marcial Toledano
ras naar onze planeet gekomen.
WW 2.2, Ken Games,
Geconfronteerd met deze
Orbital
ISBN: 9789463739757
immense dreiging zal Andrew
3 x Softcover
Kennedy verschrikkelijke keu3 x 56 blz.
zes moeten maken om te
€ 32,95
proberen om degenen die hij
liefheeft te redden.

Segmenten
Collector Pack



Richard Malka
Juan Gimenez
De Metabaronnen

ISBN: 9789463736114

3 x Softcover
3 x 56 blz.
€ 32,95

Een meesterlijke space-opera,
filosofisch, door twee prominente
talenten van de XXVIII-eeuwse
strip van het galactische tijdperk.
We hebben de verloren planeet
gevonden waar het allemaal is
begonnen. We zouden ontdekken hoe
de zeven gidsen van het universum
eeuwig waren geworden. Alleen wij
konden zorgen voor het behoud van de
hele mensheid. En toen…”
LOTH LUNGREN, 2814 E.G.

VERWACHT

Sciencefiction

- Khaal-Red Sun CP
KHAAL
Een gevangenis zweeft doelloos in de eindeloze
ruimte. Aan boord dreigt
een
ultieme
oorlog
tussen drie rassen. De
gebeurtenissen komen in
een stroomversnelling als
iemand gewapenderhand
de gevangenis overneemt.
Deze krijger met vreemde
krachten verbergt een groot
geheim. Deze man heeft een
naam, één die het heelal zal
onthouden. Zijn naam is KHAAL.

© 2022 Editions Soleil - Kamiti
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2 COMPLETE

SERIES

INHOUD

RED SUN
2017. Het zonnestelsel Trappist-1
wordt ontdekt.
2627. Niemand weet meer
hoe het is gekomen, maar de
900 miljoen individuen die
de rest van de mensheid
vormen, bevinden zich
in slavernij tussen de
asteroïdenvelden
van
Trappist-1. De mensen
hebben een genetische
remmer die voorkomt dat
de mensheid zal rebelleren ...
Voor nu...

KHAAL - RED SUN
Collector Pack




Louis Tessa, Escobar
Valentin Secher Conan
Alessandra De Bernadis

ISBN: 9789464600841

4 x Softcover
4 x 48 blz.
€ 43,95

Oorlog

Wapenbroeders van de bevrijding
Sono lì !*

© 2022 Editions Bamboo

ik Heb je
gezien, goed, we
komen eraan.

Het zit me
helemaal niet
lekker.

* Italiaans voor 'Ik ben er!'
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Oorlog

Wapenbroeders van de bevrijding

COMPLEET VERHAAL
PER DEEL

NIEUWE

REEKS!

Generaal Leclerc is de man die het bevel
voerde over de 2e Pantserdivisie en Parijs
bevrijdde. Eind 1940 besloot kolonel Philippe
Leclerc de Libische oase Koufra op meer dan
1500 km aan te vallen. De missie lijkt vreemd,
want je moet de Ramla oversteken, een
zandvlakte waarin de auto’s wegzinken en
daarna komt de Hamada. Dat zijn kale rotsen
waar je blootgesteld wordt aan de geselende
wind. En dat zonder wegen, zonder kaarten,
en zonder waterpunten. Met 400 man en 56
voertuigen zal Leclerc echter het onmogelijke
proberen om het Italiaanse leger te verslaan.

Op 17 juni 1940, toen het Franse leger was
verslagen door de Wehrmacht, hield maarschalk
Pétain, zijn overgavetoespraak en nodigde hij
de Fransen uit te stoppen met vechten en een
pact met de vijand te sluiten. De twee jonge
onderofficieren Pierre Messmer en Jean
Simon ervaren deze episode als een ondraaglijk
verraad aan de Franse natie. Deze mannen
zullen plaatsvervangend minister en premier
en de toekomstige legergeneraal worden. Zij
moeten nu de keuze maken: verlaten ze hun
kameraden om zich aan te sluiten bij De Gaulle
in Londen, of vechten ze door?

Wapenbroeders van de bevrijding

Wapenbroeders van de bevrijding

Generaal Leclerc
 Jean-Yves Le Naour Verdun
 Frédéric Blier Verdun

Pierre Messmer
 Catherine Valenti
 Philippe Tarral De Koningsstrijders

ISBN: 9789464600506

ISBN: 9789464600513

Softcover
56 blz. - € 10,95

Softcover
56 blz. - € 10,95

Vliegtuigstrip
De nacht viel en
de sterren stonden
aan de hemel, nadat
we uren in stilte
hadden gelopen.

Ik zag ze flonkeren
als in een droom,
licht koortsig vanwege mijn dorst.

Luchtpost

Ik moest denken
aan de woorden van
de Kleine Prins.

Toen de kleine prins
in slaap viel, nam ik
hem in mijn armen en
ging weer op weg

Ik durfde hem nu
niets meer te vragen.
Hij keek me ernstig
aan en sloeg zijn armen om mijn hals.

Ik was ontroerd. Het was
alsof ik een broze schat
droeg. Het leek me zelfs
dat er op aarde niets
brozers bestond.*

ik voelde zijn hart kloppen,
als dat van een stervende
vogel die met een geweer
was neergeschoten.

Hij zei: 'Ik ben blij
dat je gevonden
hebt wat er aan je
machine mankeerde.
Nu kun je naar huis...'

'Ik ga vandaag ook
naar huis...' En toen, wat
bedroefd: 'Dat is veel
verder en moeilijker...'

© 2022 Desfiladero Ediciones

Ik begreep dat ik het idee niet
kon verdragen die lach nooit
meer te zullen horen. Die lach
was voor mij als een waterbron
in de woestijn.

© 2022 Editions Glenat

* Uit: de Kleine Prins
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Vliegtuigstrip

Luchtpost

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

Oktober 1926. Antoine de SaintExupéry
droomt ervan om piloot te worden. Hij weet
een baan te bemachtigen bij het Aéropostale.
Dit bedrijf was enkele maanden voor de Eerste
Wereldoorlog opgericht en nam de uitdaging
aan om het postvervoer per vliegtuig tussen
Frankrijk en Zuid-Amerika via West-Afrika te
verzorgen. Al snel wordt Saint-Exupéry naar
Cap Juby gestuurd, een strategische plek
in het midden van de Sahara. Daar legt de
jonge piloot contact met nomadenstammen en
vindt hij de inspiratie voor het schrijven van
zijn eerste roman Courrier Sud. Dit is de basis

voor ‘De Kleine Prins’, het boek dat van hem
een wereldberoemd schrijver zou maken...

Luchtpost SaintExupéry

PierreRoland SaintDizier
Liberty Bessie, Campus Stellae
 Cédric Fernandez
Vliegende Azen, Wouden van opaal
1/3. De heer van het zand


ISBN: 9789463733823

2 /3. Het koninkrijk tussen de sterren
ISBN: 9789463733830

Softcover - 48 blz. - € 10,95

Oorlog

unit-66

alf, ik zwenk naar links
en jij naar rechts! dan blijf ik
daar en moet jij versnellen om
me dekking te geven aan
de linkerkant!

oké seiko! in
positie! je moet hem
nu in zicht hebben.
gewoon volgen nu.
eitje!

hij is te
slim, niet
normaal!
nou ja...
vuur!

ongelofelijk! de
synapse heeft de
raket ook nog meteen
geïdentificeerd! hij
staat in auto-modus...

perfect! het
syteem werkt en
heeft de raket van
ming-yue gespot!

oké, iets meer pit nu.
voor ik de flare lanceer,
over naar handmatig
vliegen...

© 2022 Mediatoon

ennn... even
onzichtbaar
worden...
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Oorlog

unit-66

LAATSTE DEEL

Tijdens de jacht op illegale vissers met
een revolutionaire drone verliest een
Franse patrouilleboot opeens de controle over
het toestel. De drone boort zich in een schip vol
illegale vissers met een bloedbad tot gevolg. De aanslag
is gepleegd door de terrorist Dubbel K en het was slechts een
test voor een nog grotere en ambitieuzere terreurdaad. De missie
van Unit 66 is dus duidelijk: de drones van Dubbel K moeten
gestopt worden en de terrorist moet worden aangehouden
voordat hij zijn duivelse plan ten uitvoer kan brengen! Maar
kunnen de Rafales van Alf en Ming-Yue en het supervliegtuig
Synapse van Harry tientallen drones tegelijk aan?

Unit-66

 Pistis
 Michel Lourenço Team Rafale
3/4. Dubbel K
ISBN: 9789464600711

4/4. Black Out
ISBN: 9789464600728

Softcover - 48 blz. - € 10,95

SERIE COMPLEET

Oorlog

Black Sheep Squadron

COMPLETE
SERIE

INHOUD

© 2022 Mediatoon

Black Sheep
Squadron
Collector Pack
 Veys
 Arroyo
Bevat deel 1-6
compleet!

ISBN:. 9789464600735

6 x Softcover
6 x 48 blz.
€ 65,95
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Steampunk - De Artilleuses

INHOUD

COMPLETE
SERIE

De Artilleuses
Collector Pack

 Pierre Pevel
 Etienne Willem
Vleugels van de
Aap, Meisje van de
Wereldexpo, Zwaard
van Ardenois
Bevat deel 1-2-3
COMPLEET
ISBN:. 9789464600568

© 2022 Editions Bamboo

Softcover
3 x 48 blz.
€ 32,95

Steampunk

- Spirit
jackpot !

laten we
eens zien…

wow, wat een
ongelooflijke
machines!

ze moeten haast
wel werken met
je spirituele
energie!

deze vliegtuigen zijn
ontworpen voor soldaten, er
is zekerruimte voor drie!

kun je met dit
ding vliegen?

voor de crisis
van 29 was ik een
professionele piloot...
en hoe komen we
hier uit?

Ik heb
een
ideetje...

© 2022 Editions Drakoo

en we zijn
lossss!!!

Daar het
grote luik
hoor, Nell!
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Steampunk

- Spirit

Je kunt proberen te jagen op geesten of
proberen ze te begrijpen, de keuze is aan jou...

COMPLEET VERHAAL

IN 4 DELEN

New York, 1931. Geesten bestaan, spiritologen
bestuderen ze. Boris Voynich, een specialist
in ectoplasma’s, wordt vermoord voor de ogen
van zijn jonge beschermeling Ian Davenport.
De spokenjager bundelt zijn krachten met
journalist Nell Lovelace om deze smerige
zaak op te lossen. Samen krijgen ze cruciale
informatie in handen tijdens een gala-avond
die het doelwit wordt van de angstaanjagende
en raadselachtige moordenaar van Boris,
Arthur Arroway. Geobsedeerd door een felle
persoonlijke vendetta, weet hij Ian en Nell
te overmeesteren en hij neemt ze mee aan
boord van zijn gigantische luchtschip. De twee
gevangenen bedenken vervolgens een wanhopig
ontsnappingsplan in het gezelschap van een
andere gevangene, vliegenier Mary Pickett.

Spirit

2/4. Obsessie
 &  Mara
Detectives
ISBN: 9789464600551

Softcover
64 blz.
€ 10,95

EERDER

VERSCHENEN

Steampunk

- Magda Ikklepots
Een paar datums om het echt
te maken, gemanipuleerde afbeeldingen, en je bouwt het
ultieme wapen om wat je maar
wilt te vervalsen.

Een uurtje op
Wikipedia, en hier
is de geschiedenis
herschreven met
Magda-saus.

de rest...

© 2022 Mediatoon

zit in de schoonheid
van het gebaar.

Eens kijken wat Driss er
nog uit kan halen!
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Steampunk

- Magda Ikklepots

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

Oplichter, goochelaar en detective...
Magda Ikklepotts bezit de dubbele glyph,
wat haar een zeer krachtige heks zou kunnen
maken... Als iemand haar magie zou leren.
In de tussentijd gebruikt Magda de weinige
krachten die ze onder de knie heeft om de
kost te verdienen. Ze licht antiquairs op,
maar wanneer bovennatuurlijke aanvallen
plaatsvinden, heeft Magda geen andere
keuze dan zichzelf in de strijd te werpen en
haar leven te riskeren...

Magda Ikklepots

 François Debois
Ash, Jack the Ripper (1800)
 Krystel
Daryl Open Wereld, Ash
ISBN 1: 9789464600858
ISBN 2: 9789464600865

Softcover
56 blz.
€ 10,95

Het zijn zware tijden voor tovenaars. De
explosie van een batobus in het midden
van de rivier wakkerde het vuur aan van
extremisten die ervan dromen ze allemaal
te laten verdwijnen. Terwijl ze wacht op de
mentor die haar zal helpen haar krachten
onder de knie te krijgen, stopt Magda met
haar goedkope truukjes. Alles zou in orde
zijn als een geest niet probeerde haar
lichaam in bezit te nemen. Magda zal zich
moeten beseffen dat haar dubbele glyph
haar in het hart van conflicten plaatst die
haar te boven gaan, en dat ze onverwachte
allianties moet smeden om te overleven.

VERWACHT

Steampunk - Darryl Openwereld

SEPTEMBER 2022

In de Openwereld is Darryl een
legende, de beroemdste journalyst
van de Waker. Geen zaak is tegen
hem opgewassen, en voor zijn artykels
is hij niet bang om risico’s te nemen.
Maar het mysterie dat hem nu
bezighoudt is verre van normaal, zelfs
in de Openwereld, wat voldoende zou
moeten zijn om dit onderzoek te staken.
De magie die de Openwereld reguleert
wordt door iemand met zorgwekkende
beheersing, maar nog onduidelijke
intenties misbruikt...

Darryl Openwereld
Voordeelpakket
 Rémi Guérin, Pinkerton
 Krystel
2 x Softcover
2 x 80 blz.
€ 19,95
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COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

VOORDEELPAKKET
DARRYL OPENWERELD

VERWACHT
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Steampunk - Het kasteel van de sterren

COMPLETE
SERIE

Het kasteel
van de sterren
Collector Pack

 & Alex Alice
Bevat deel 1--6
COMPLEET
ISBN: . 9789464600704

INHOUD

1869, de verovering
van de ruimte begint..
In de XIXe eeuw overschrijden
onverschrokken ontdekkingsreizigers
voortdurend de grenzen van het onbekende.
Belust op nieuwe ontdekkingen richten zij
hun aandacht op de sterren... .

6 x Softcover
6 x 56 blz.
€ 65,95

Steampunk - Malcolm Max
Het begon allemaal met
blinde destructiviteit. en Toen we die
fase beu waren, begonnen we
mensen af te slachten!

Waar heb je het feitelijk
boek eigenlijk voor nodig? Je
zou de formule inmiddels uit
je hoofd moeten kennen!

Als je enig gevoel
voor integriteit hebt,
laat Emmeline en
Miranda dan vrij!

Om de een of andere reden is de
fysieke aanwezigheid van het
boek vereist tijdens het ritueel.
Dus nu is het jouw beurt om te praten!
Waar is het boek verstopt? Hier in huis
hebben we er tevergeefs naar gezocht.
Daarom kan ik het nooit
aan Basil teruggeven!

Dus we zochten op de
verkeerde plek?

maar al te graag.
in ruil voor het boek. Sta
middernacht op de bouwplaats
van de Tower Bridge!

Londen, Tower Bridge.
Middernacht…

Waar denk je nu
aan, Malcolm?
Dat gevild en levend
opgegeten worden mijn
overlijdensbericht erger zou
maken dan een natuurlijke
dood sterven.

Ik weet niet waarom
die gedachte ineens
bij me opkwam.

© 2022 Splitter Verlag

Heb je al een idee hoe
we te werk moeten
gaan tegen de
studentenvereniging?

door circe te geven wat
ze wil. Al het andere zou
Emmeline en Miranda onnodig in gevaar brengen!
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Steampunk - Malcolm Max

LAATSTE DEEL

Malcolm Max

 Peter Menningen
 Ingo Römling
ISBN 5:. 9789464600872

Softcover
64 blz.
€ 10,95

CYCLUS COMPLEET

Malcolm Max komt steeds dichter bij het
mysterie van het occulte boek dat door de
duivel zelf zou zijn geschreven en daarmee
steeds dichterbij de ‘zusterschap van de nacht’.
Zij worden gedreven door mystieke obsessies.
Ondertussen
sluipen
angstaanjagende
wezens ‘s nachts door de straten van Londen
en verspreiden angst en terreur. Wreed
verscheurde lijken stapelen zich op in de
Britse metropool; allemaal slachtoffers van
uit de hand gelopen magische rituelen. Op
de plaats delict is het macabere credo van
de ‘zusterschap van de nacht’ met bloed op
de muren geschreven: ‘Per sanguinem et
mortem’ oftewel ‘Door bloed en dood’. In
zijn zoektocht om een einde

te maken aan
de gruwelijke bloedbaden, wordt Malcolm
Max
geconfronteerd
met
zowel de schokkende
waarheid over de
obscure rituelen
als zijn eigen
sterfelijkheid.

Avontuur
leuk geprobeerd, maat, maar probeer
ons niet nog eens te bedriegen!

- De schrik van de zeven zeeën
wij nemen hem
mee aan boord!

rustig,
rustig...

het is niet mijn geluksdag! Ik dacht dat ik aan
het vissen was, maar
nu ben ik de vis!

pfff...

© 2022 Editions Glenat

slik!
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Avontuur

- De schrik van de zeven zeeën
De bedrieger bedrogen!

NIEUW VERHAAL
IN 2 DELEN

Het is 1780, aan de Atlantische kust, in Les
Sables-d’Olonne hebben Arsène en Alix een
nieuwe manier van kustpiraterij ontwikkeld.
Ze misleiden schepen met lichtjes om ze
aan de grond te laten lopen en vervolgens
hun wrakstukken te plunderen. Maar nu ze
denken een volgeladen, Engels schip in hun
netten te strikken, zijn zij degenen die vast
komen te zitten!
Terwijl Alix weet te ontsnappen, wordt
Arsène gevangengenomen en met
geweld op het Engelse schip ingelijfd als
scheepsjongen... Om hem te redden vraagt
zijn zus, Alix aan hun oudere broer,
de schurk Germain om haar te
helpen. Samen treden
ze in de voetsporen
van Arsène door
aan boord te gaan
van het gloednieuwe
vlaggenschip van de
Franse vloot: de Hermione.

Je ruikt de zeebries en de
piraterij al!

De schrik van
de zeven zeeën

1 De Hermione schiet te
hulp
 Frédéric Brémaud
Sprietje, LOVE, Twee
jaar vakantie
 Giovanni
Rigano
Artemis Fowl
ISBN: 9789464600575

Softcover
48 blz.
€ 10,95

Humor

-

Celestine en de paarden

Ik ken er drie die met lege handen
zullen terugkeren!
en Wiens fout is dat?
er komt nooit iemand
om deze bocht!

zeg, heren!

snurk!

ik ben ingehuurd om de
natie te dienen... maar
zoals je ziet, kan ik
hier niets doen...
gaap!

een kleine gunst...

we willen u om een
gunst vragen, maar we
weten niet of we...

zzz...?

als we iets voor jullie kunnen
betekenen, kinderen... we kunnen in
ieder geval naar jullie luisteren!

het is dat... het ligt
nogal gevoelig...

42 seconden,
record verbroken!

goed, ik begin!

wie is er
nu aan de
beurt?

als jullie eens wisten, kinderen,
hoeveel goeds jullie hiermee doen...

© 2022 Editions Bamboo

oh, dat is niets.
als we nuttig
kunnen zijn...

VERWACHT

JULI 2022

Humor

-

Celestine en de paarden
Ze zeggen dat de politie je beste vriend is, maar
er is niets gezegd over de politiecommissaris!
Celestine, Anne Sophie en hun vrienden
beleven weer talloze avonturen met in de
hoofdrol Salar, Hummie en alle andere
hoefdragende dieren van manege ‘de Vier
Hoefijzers’!

Celestine en de paarden

De koning van de prairie
 Lili Mésange
 Stefano Turconi
ISBN: 9789464600582

Softcover
48 blz.
€ 10,95

EERDER

VERSCHENEN

Avontuur - De Vijf
deze hond was niet aangelijnd!
hij sneed mij af!

Maar baas, dat is familie
van mijnheer Dorsel...

als je niet opschiet,
mis je het spektakel!

zeg baas, dit pad langs de
bergkam is ook wel gevaarlijk!

Ik wist dat het
ernstig was!

© 2022 Editions Hachette

VERWACHT

AUGUSTUS 2022

Avontuur - De Vijf

De Vijf gaan ervandoor

Tante Fanny, de moeder van George, moet
plotseling naar het ziekenhuis. Mevrouw
Stok, de huishoudster zal op de kinderen
passen. Het is een vreselijk mens en het
lijkt erop dat ze zelfs de hond Timmy wil
vergiftigen. De vijf gaan er vandoor en vinden
onderdak op Kirrin-Eiland. Maar waarvoor
zijn die geheimzinnige seinen midden in de
nacht? Zijn het smokkelaars? En wat heeft
de familie Stok ermee te maken?

De Vijf
Naar de boeken van Enid Blyton
 Nataël De klauwen van het lot
 Béja De klauwen van het lot
De Vijf gaan er vandoor
ISBN: 9789464600674

De Vijf op de Smokkelaarsrots
ISBN: 9789464600681

Softcover
32 blz.
€ 9,95

De Vijf op de smokkelaarsrots

De stiefvader van Pierre Lenoir, een klasgenoot
van Julian en Dick, die Pierre steevast ‘Roetje’
noemen, nodigt de kinderen uit om te komen
logeren op het Smokkelaarsnest. Dit oude huis
staat boven op de ‘Worp’, een heuvel die wordt
omgeven door moerassen en de zee. Er zijn
verborgen spelonken, oude tunnels en geheime gangen. De Vijf ontdekken dat er signalen
worden uitgezonden vanuit het huis. Dan wordt
oom Quentin ontvoerd...

EERDER

VERSCHENEN

Avontuur
lan...
lancelot...

wat?

en wie
ben jij?

© 2022 Editions Rue de Sèvres

-

Eleonora Mandragora

VERWACHT

SEPTEMBER 2022

Avontuur

-

Eleonora Mandragora
Nauwelijks bekomen van de emoties
veroorzaakt door de gebeurtenissen in Avalon,
krijgen Aliénor en Lancelot een vreemde
missie toevertrouwd door de fee Morgane.
Ze moeten een mysterieus object halen dat
Morgana ooit aan de koning van de Korrigans
had toevertrouwd. Maar om het terug te
krijgen, moeten Eleanor en Lancelot de
uitdaging van de Korrigans aangaan en een
reeks beproevingen overleven. Als ze het niet
redden, dan zullen ze eeuwige opgesloten
worden in de stenen gevangenissen van hun
ondergrondse koninkrijk.

Eleonora Mandragora

4/5. Het lied van Korrigans
 Séverin Gauthiers
 Thomas Labourott
ISBN: 9789464600889

Softcover
56 blz.
€ 10,95

EERDER

VERSCHENEN

© 2022 Editions Caurette

Art-Book
- Moebius

VERWACHT

JULI 2022

Art-Book

- Moebius
Dit boek werd gepubliceerd
ter gelegenheid van een
tentoonstelling in het Nationaal
Archeologisch Museum van
Napels (MANN) van 10 juli
tot 4 oktober 2021. De
tentoonstellingscatalogus bevat
teksten geschreven rond de
thema’s tijd en archeologie, een
deel van de tentoongestelde
werken
en
aanvullende
tekeningen. Binnenin vind je
de werelden van de volgende

werken: Le Major, Arzak, Le
Monde d’Edena, La Faune
de Mars en Inside Moebius
maar ook Greek Myths,
Time and Matter, Casanova,
Celestial Venice... Een
prachtige compilatie die de
ondoorgrondelijke mysteries
van de tijd behandelt.

Moebius
In search of time
Franstalig
Italiaanstalig
ISBN: 9782908766196

Hardcover
176 blz.
€ 47,00

© 2022 Editions Caurette

Art-Book

- The Art of Stefan Koidl

VERWACHT

AUGUSTUS 2022

Art-Book

- The Art of Stefan Koidl
“Als je van griezelige en duistere kunstwerken
houdt, zit je hier zeker goed!”
Stefan Koidl is een freelance illustrator en Krampusmaskersnijder. Hij woont in Hallein, Oostenrijk
en werkte als freelancer voor meerdere klanten
zoals Dark Horse Comics LLC., Hi-Rez Studios,
Ravensburger, Rhino Games Inc; Dreamama Games,
om er maar een paar te noemen. “Ik teken graag
afbeeldingen die een verhaal vertellen, en ik geloof
dat schilderijen gevoelens van de kijker moeten
oproepen en aan het denken moeten zetten. Ik vind
het vooral leuk om griezelige om donkere dingen
te schilderen. Eigenlijk vind ik het spannend om te
‘spelen’ met de angst van een kijker.”

The Art of Stefan Koidl
ISBN: 9782382890196

Hardcover
320 blz.
€ 50,00

Art-Book

© 2022 Ominiky Ediciones

- Nachoz

VERWACHT

JULI 2022

Art-Book

- Nachoz
Dag iedereen!
Ik ben Nachoz en zoals je
kunt zien ben ik dol op het
tekenen van ‘schattige’
karakters. Ik ben een
zelfstandige illustrator
en woon momenteel in
Zuid-Californië. Ik ben
begonnen met tekenen
toen ik nog heel jong
was. Ik ben half Japans
en half Afro-Amerikaans
en heb een groot deel
van mijn jeugd in Japan
doorgebracht. Op zeer
jonge leeftijd maakte
ik al kennis met anime

en manga. Mijn Japanse moeder kocht vaak
manga voor me om te oefenen met lezen
toen ik een kind was, en hoewel dit me hielp
Japans beter te lezen, werd ik ook verliefd
op de tekenstijl en inspireerde me om
te proberen mijn eigen personages
tot leven te wekken. En dat
beïnvloed mij tot op de dag
van vandaag.

Sweet

 Nachoz
ISBN: 9788494954337

Hardcover
136 blz.
€ 30,00

© 2022 Ominiky Ediciones

Art-Book
- Evana Kisa

VERWACHT

AUGUSTUS 2022

Evana Kisa

& Evana Kisa
Hardcover
112 blz.
€ 25,00

Art-Book

- Evana Kisa

© 2022 Ominiky Ediciones

Art-Book
- Philtomato

VERWACHT

SEPTEMBER 2022

Girl & Versions
& Philtomato
Hardcover
ISBN: 9788412405996

104 blz.
€ 25,00

Art-Book

- Philtomato

Art-Book

Portfolio gemaakt door de stripauteur
Eric Stoffel, met 16 originele illustraties
van Pin-Ups. Voor iedere maand en ieder
seizoen een andere!

Portfolio Eric Stoffel
 Eric Stoffel
15 Art-Prints
Oplage 700

ISBN: 9782916795690

© 2022 Idees +

Portfolio
16 blz.
€ 30,00

- Portfolio

VERWACHT

AUGUSTUS 2022

Art-Book

- Portfolio

Portfolio gemaakt door de stripauteur Marcel UDERZO,
met 16 originele illustraties van Pin-Up. Zij evolueren
mee met mythische mechanische apparaten.

Portfolio
Marcel Uderzo
 Marcel Uderzo
15 Art-Prints
Oplage 700
ISBN: 9782916795584

Portfolio
16 blz.
€ 30,00

Bruno
Bouteville

 Bruno Bouteville
15 Art-Prints
Oplage 700

ISBN: 9782916795683

Portfolio
16 blz.
€ 30,00

