Aanbiedingsfiches

oktober, november en december 2022

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
• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in september

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

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.

-6-

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

OLYMPUS MONS 6:

Korte inhoud

Op Mars ontsnapt Elena Chevtchenko
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

21 oktober 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

okt ‘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

#12

mei ‘18

#13

aug ‘18

#14

nov ‘18

#15

juni ‘19

• Christophe Bec (Carthago,
Bob Morane, etc.) hoeven
we niet meer aan je voor te
stellen, met zijn sciencefictionreeksen scheert hij al
jaren hoge toppen
• Jean Diaz neemt nu voor
de tweede keer met verve
de fakkel over van Stefano
Raffaele

#16

nov ‘19

#17

aug ‘20

#18

mei ‘21

#19

okt ‘22

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!

21 oktober 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 voor 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

Korte inhoud

• Wat als de geschiedenisboeken vol leugens staan?
Wat als de mens zijn lot
niet in eigen handen heeft,
maar al 9000 jaar wordt
geleid door een onzichtbare herder?
• Een scenario van Antoine
Tracqui (Hard Rescue),
die hiermee een geweldig
verhaal aflevert

Androïden

Nieuw, compleet verhaal in deze schitterende
sciencefictionreeks rond androïden!

• Een nieuw, compleet
verhaal in deze schitterende conceptreeks van
Jean-Luc Istin (Dwergen,
Elfen)
• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in november.

Androïden 9:
De herder

Scenario: Antoine Tracqui
Tekeningen: Sylvain Ferret
Inkleuring: Sylvain Ferret

Sciencefiction/Thriller

Wanneer zijn ruimteschip neerstort op
die vreemde, blauwe planeet, beseft
de enige overlevende androïde dat hij
maar over een paar millennia beschikt
om de hulpmiddelen te vinden die
hem in staat kunnen stellen om terug
te vliegen naar zijn planeet. Het technologische niveau van die planeet is
erg primitief, maar de bewoners leren
snel. Nu is het aan hem om hen te
leiden…

21 oktober 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-503-5

18 november 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-504-2
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reeds verschenen

• Jean-Luc Istin weet met
zijn scenario’s de banden
tussen Magiërs en Orks &
Goblins op magistrale wijze
aan te halen
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• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in november.

ORKS & GOBLINS 11:
Kronan

Fantasy/Avontuur

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

Het was een typische
morgen in Aktmar. Een van
die vervloekte ochtenden
waarop de koude je stevig
in je vel bijt.

Voor een ork
uit Mahalal zou
dat puur genieten
zijn.

Voor Chad’ huurlingen
betekende het een grote
hoop miserie.

Het ijskoude
zweet drong in
spieren en vezels.
Nekken verstijfden,
slappe pensen vertrokken in spasmen.

Ik laat
u zich de pijn
inbeelden die de
ruiter diep in zijn
binnenste voelde
telkens de hoeven
van zijn knol
de grond
raakten.

Korte inhoud

Slijmvliezen die
verstopt raken, kelen
die worden geschraapt.
Dat is paardrijden na
een ijzige nacht.

En bij Gor!
Het mogen opnemen
tegen zo’n bende klootzakken, er is niks heerlijkers
dan dat!

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

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

MAGIËRS 6:
Yoni

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

Zweer dat
je ‘m met
rust zult
laten!

Zal ik ‘m in die
kooi steken bij
z’n luizenbol?
Wat denken jullie,
jongens?

Jij houdt van ’n
weddenschap
hè, Kemi, net
als je vader?

Ja, en daar is niks
mis mee! Daag
me niet uit of je
krijgt een mep!

Jaa! In
de kooi!

Hij eindigt toch als
varkensvoer, dus we
kunnen evengoed nog
wat plezier maken!

Wil je je met mij
meten? Kom maar
op! Jij en ik, bij de
rivier. De verliezer
loopt bloot
door het dorp!

‘Bloot’?

Jij maakt me
niet bang,
Kemi!

Klein stuk
stront! Oké,
we doen het!

Wat? Heb je alleen
’n grote mond?

Naar de
rivier!

Ga de meiden
halen, ze moeten
erbij zijn als
Yoni’tje zijn
kleren uittrekt!

Dit mocht ik niet
verknoeien.

Ik had het niet eens gedaan
om dat mormel te redden.
Ik hield niet van beesten
van vlees en bloed, ik had
ze liever in metaal.

Herdruk deel 1
beschikbaar vanaf
juni 2022

Maar ik moest
Kemi een lesje
leren.

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!

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

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

Fantasy/Avontuur

Tss! Al even
lomp als
dat beest!

Korte inhoud

SAMOERAI ORIGINE 3:
Eïko

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

Samoerai/Actie

‘De staart van de Drakenslang’, 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…

21 oktober 2022
Softcover, 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
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feb ‘20

#3

okt ‘22

#1

mei ‘19
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mei ‘19
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juni ‘21

#5
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#3

maa ‘21
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• 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 november.

DE DERDE ZOON VAN ROME 5:
Marcus Antonius en Cleopatra

Historisch/Actie

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

Lente 32 v.C. Rome, Forum.
Het religieuze bouwwerk
waarin de tempel van
Vesta en het huis van de
Vestaalse maagden ligt.

Korte inhoud

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

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

In 32 v.C. beleeft Rome haar laatste
burgeroorlog. Octavius en Antonius
strijden om hun deel van de wereld.
Ocatvius 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
Slotdeel van deze intrigerende, alternatieve
geschiedenis van het oude Rome!

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?

21 oktober 2022
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-488-5

18 november 2022
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-489-2

• 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 november.

reeds verschenen

#1

nov ‘19

#2

nov ‘20

#3

sept ‘21

#4

okt ‘22

reeds verschenen

#1

feb ‘20

#2

• Antropomorfe dieren
spelen de hoofdrol in het
gekonkel en geïntrigeer
aan het hof van Angleon
aug ‘20

#3

aug ‘21

#4

jan ‘22

• Voorlaatste deel van de
eerste cyclus!
• In elke cyclus ligt de focus
op een ander Rijk – Cyclus
1 = Angleon, rijk der
katachtigen

#5

• Getekend door een team
van toptekenaars, snel
uitgeeftempo

okt ‘22

De 5 rijken 5:

Het voorwerp van je haat

fantasy/avontuur

Scenario: Lewelyn (Andoryss, Chauvel, Wong)
Tekeningen: Jérôme Lereculey
Inkleuring: Dimitris Martinos

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

Korte inhoud

21 oktober 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-497-7

18 november 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-498-4

Terwijl Astrelia tegen haar wil wordt
teruggebracht naar Angleon, heeft
koning Mederion de studenten opgesloten die uit vrije wil met hem waren
komen praten. Met die beslissing
jaagt hij niet alleen Terys en de Raad
tegen zich in het harnas… maar de
opstandigere studenten besluiten tot
actie over te gaan. Terwijl een deel
zijn wonden likt, gaan anderen elkaar
te lijf in een stad die het toneel is
geworden van steeds gewelddadiger
confrontaties.

de 5 rijken
Beestige fantasy à la Game of Thrones

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

MADELEINE, VERZETSSTRIJDSTER 1/3:

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 lijdt aan tuberculose, 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 la Résistance 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…

De vonkende roos

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

Nu overdrijf
je een beetje,
mama.

Dat dacht ik
al, helaas.

Ben je
vergeten dat ik
de juf ben?

Historisch/Oorlog

MADELEINE,
VERZETSSTRIJDSTER

Korte inhoud

Je kan beter
leren borduren, of
iets in die aard.

Maar ik
vind meisjes
zeurderig!

Je grootmoeder en
ik bidden dat je…

?!

16

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

18 november 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
ws
eu ek
Ni re

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

#1

okt ‘22

21 oktober 2022

Meerminnen &
vikingen 4

Olympus Mons 6

Prometheus 19

Androïden 9

Orks & Goblins 11

Samoerai origine 3

de derde zoon van
rome 5

Het venijn 4

De 5 rijken 5

Madeleine, verzetsstrijdster 1

softcover

softcover

softcover

hardcover

softcover

hardcover

hardcover

hardcover

hardcover

hardcover

Magiërs 6
hardcover

Korte inhoud

• Wat als de geschiedenisboeken vol leugens staan?
Wat als de mens zijn lot
niet in eigen handen heeft,
maar al 9000 jaar wordt
geleid door een onzichtbare herder?
• Een scenario van Antoine
Tracqui (Hard Rescue),
die hiermee een geweldig
verhaal aflevert

Androïden

Nieuw, compleet verhaal in deze schitterende
sciencefictionreeks rond androïden!

• Een nieuw, compleet
verhaal in deze schitterende conceptreeks van
Jean-Luc Istin (Dwergen,
Elfen)
• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in oktober

Androïden 9:
De herder

Scenario: Antoine Tracqui
Tekeningen: Sylvain Ferret
Inkleuring: Sylvain Ferret

Sciencefiction/Thriller

Wanneer zijn ruimteschip neerstort op
die vreemde, blauwe planeet, beseft
de enige overlevende androïde dat hij
maar over een paar millennia beschikt
om de hulpmiddelen te vinden die
hem in staat kunnen stellen om terug
te vliegen naar zijn planeet. Het technologische niveau van die planeet is
erg primitief, maar de bewoners leren
snel. Nu is het aan hem om hen te
leiden…

21 oktober 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-503-5

18 november 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-504-2
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reeds verschenen

• Jean-Luc Istin weet met
zijn scenario’s de banden
tussen Magiërs en Orks &
Goblins op magistrale wijze
aan te halen
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• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in oktober

ORKS & GOBLINS 10:
Kronan

Fantasy/Avontuur

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

Het was een typische
morgen in Aktmar. Een van
die vervloekte ochtenden
waarop de koude je stevig
in je vel bijt.

Voor een ork
uit Mahalal zou
dat puur genieten
zijn.

Voor Chad’ huurlingen
betekende het een grote
hoop miserie.

Het ijskoude
zweet drong in
spieren en vezels.
Nekken verstijfden,
slappe pensen vertrokken in spasmen.

Ik laat
u zich de pijn
inbeelden die de
ruiter diep in zijn
binnenste voelde
telkens de hoeven
van zijn knol
de grond
raakten.

Korte inhoud

Slijmvliezen die
verstopt raken, kelen
die worden geschraapt.
Dat is paardrijden na
een ijzige nacht.

En bij Gor!
Het mogen opnemen
tegen zo’n bende klootzakken, er is niks heerlijkers
dan dat!

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

18 november 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

#6

okt ‘22

• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in oktober

MAGIËRS 6:
Yoni

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

Zweer dat
je ‘m met
rust zult
laten!

Zal ik ‘m in die
kooi steken bij
z’n luizenbol?
Wat denken jullie,
jongens?

Jij houdt van ’n
weddenschap
hè, Kemi, net
als je vader?

Ja, en daar is niks
mis mee! Daag
me niet uit of je
krijgt een mep!

Jaa! In
de kooi!

Hij eindigt toch als
varkensvoer, dus we
kunnen evengoed nog
wat plezier maken!

Wil je je met mij
meten? Kom maar
op! Jij en ik, bij de
rivier. De verliezer
loopt bloot
door het dorp!

‘Bloot’?

Jij maakt me
niet bang,
Kemi!

Klein stuk
stront! Oké,
we doen het!

Wat? Heb je alleen
’n grote mond?

Naar de
rivier!

Ga de meiden
halen, ze moeten
erbij zijn als
Yoni’tje zijn
kleren uittrekt!

Dit mocht ik niet
verknoeien.

Ik had het niet eens gedaan
om dat mormel te redden.
Ik hield niet van beesten
van vlees en bloed, ik had
ze liever in metaal.

Herdruk deel 1
beschikbaar vanaf
juni 2022

Maar ik moest
Kemi een lesje
leren.

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!

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

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

Fantasy/Avontuur

Tss! Al even
lomp als
dat beest!

#1

mei ‘19

#2

mei ‘19

#4

juni ‘21

#5

okt ‘22

#3

maa ‘21
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• 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
• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in oktober

DE DERDE ZOON VAN ROME 5:
Marcus Antonius en Cleopatra

Historisch/Actie

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

Lente 32 v.C. Rome, Forum.
Het religieuze bouwwerk
waarin de tempel van
Vesta en het huis van de
Vestaalse maagden ligt.

Korte inhoud

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

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

In 32 v.C. beleeft Rome haar laatste
burgeroorlog. Ocatvius en Antonius
strijden om hun deel van de wereld.
Ocatvius 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
Slotdeel van deze intrigerende, alternatieve
geschiedenis van het oude Rome!

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?

21 oktober 2022
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-488-5

18 november 2022
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-489-2

• 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
• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in oktober

reeds verschenen

#1

nov ‘19

#2

nov ‘20

#3

sept ‘21

#4

okt ‘22

reeds verschenen

#1

feb ‘20

#2

• Antropomorfe dieren
spelen de hoofdrol in het
gekonkel en geïntrigeer
aan het hof van Angleon
aug ‘20

#3

aug ‘21

#4

jan ‘22

• Voorlaatste deel van de
eerste cyclus!
• In elke cyclus ligt de focus
op een ander Rijk – Cyclus
1 = Angleon, rijk der
katachtigen

#5

• Getekend door een team
van toptekenaars, snel
uitgeeftempo

okt ‘22

De 5 rijken 5:

Het voorwerp van je haat

fantasy/avontuur

Scenario: Lewelyn (Andoryss, Chauvel, Wong)
Tekeningen: Jérôme Lereculey
Inkleuring: Dimitris Martinos

• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in oktober

Korte inhoud

21 oktober 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-497-7

18 november 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-498-4

Terwijl Astrelia tegen haar wil wordt
teruggebracht naar Angleon, heeft
koning Mederion de studenten opgesloten die uit vrije wil met hem waren
komen praten. Met die beslissing
jaagt hij niet alleen Terys en de Raad
tegen zich in het harnas… maar de
opstandigere studenten besluiten tot
actie over te gaan. Terwijl een deel
zijn wonden likt, gaan anderen elkaar
te lijf in een stad die het toneel is
geworden van steeds gewelddadiger
confrontaties.

de 5 rijken
Beestige fantasy à la Game of Thrones

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

MADELEINE, VERZETSSTRIJDSTER 1/3:

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 aan tuberculose lijdt, 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 la Résistance 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…

De vonkende roos

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

Nu overdrijf
je een beetje,
mama.

Dat dacht ik
al, helaas.

Ben je
vergeten dat ik
de juf ben?

Historisch/Oorlog

MADELEINE,
VERZETSSTRIJDSTER

Korte inhoud

Je kan beter
leren borduren, of
iets in die aard.

Maar ik
vind meisjes
zeurderig!

Je grootmoeder en
ik bidden dat je…

?!

16

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

18 november 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

e
ws
eu ek
Ni re

• Dankzij de zwierige
tekenstijl van Dominique
Bertail, met zijn typische
blauwtinten, wordt haar
levensverhaal een waar
kunstwerk
• Softcovereditie. De gelimiteerde hardcover verschijnt
in oktober

#1

okt ‘22

Korte inhoud

Carmen Mc Callum 14:
Radioactiviteit

Scenario: Fred Duval
Tekeningen: Emem
Inkleuring: Florent Calvez

Actie/sciencefiction

Bugg, de geëmancipeerde intelligentie, ontstaan uit de fusie van een
hacker en een AI, belast Carmen met
een nieuwe, riskante missie. Ze moet
op zoek naar de laatste genetisch
gemodificeerde wezens die hun
toevlucht hebben gezocht in Bamako,
in een hoogradioactieve zone. Door
de missie te aanvaarden gaat Carmen,
zonder het te weten, bijdragen aan
een belangrijke gebeurtenis die de
wereld voor altijd zal veranderen.

18 november 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-500-4

reeds verschenen

Carmen mc callum
Veertiende deel van de futuristische actiethriller
Carmen Mc Callum, een serie die zich afspeelt
in hetzelfde universum als Travis.

• Fred Duval (Travis) is
zonder meer een sciencefiction-grootmeester, maar
ook voor Jeremiah Johnson
schreef hij het scenario
• Emem weet als geen ander
futuristische scènes tot
leven te brengen

#7

maa ‘12

#8

apr ‘13

#9

nov ‘14

#10

sept ‘16

#11

aug ‘19

#12

nov ‘20

#13

juli ‘21

#14

nov ‘22

Travis 14:

Korte inhoud

Geleid door Pacman, die zelf veilig in
een versterkte kamer zit, gaan Travis,
Vlad en Salina op zoek naar sporen
van een AI in een bunker, midden in de
jungle. Wanneer ze worden omsingeld
door een leger cyborgs, hebben ze het
alleen aan het hackerstalent van hun
collega te danken dat ze levend uit die
betonnen hel komen. Maar dan stoten
ze op een Tarantula die niet van plan
is hen te laten ontsnappen.

Gevederde slang

Actie/sciencefiction

Scenario: Fred Duval
Tekeningen: Christophe Quet
Inkleuring: Pierre Schelle

18 november 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-499-1

reeds verschenen

#7

#11

maa ‘12

aug ‘19

#8

#12

apr ‘13

nov ‘20

#9

#13

nov ‘14

juli ‘21

#10

#14

sept ‘16

nov ‘22

• Fred Duval (Carmen Mc
Callum) is zonder meer
een sciencefiction-grootmeester, maar ook voor
West Legends schrijft hij
een scenario
• Duval – Quet is een geweldige tandem die garant
staat voor pure actie!

•

Travis

Veertiende deel van de futuristische actiethriller
Travis, een serie die zich afspeelt in hetzelfde
universum als Carmen Mc Callum.

DE PIN-UP
VAN DE B-24

Slot van deze schitterende reeks in twee delen
over de lotgevallen van een B-24 en zijn bemanning,
én de pin-up die de romp van het toestel siert

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

int

sept ‘22

#1

sept ‘22

#2

nov ‘22

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

DE PIN-UP VAN DE B-24 2:
Nose Art

Scenario & inkleuring: Jack Manini
Tekeningen: Michel Chevereau

Horen jullie
mij? Max,
Douglas…

Max?

Niks!
Geen
paniek…

Korte inhoud
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‘Ik ben niet zomaar een tekening,
ik ben de engelbewaarder van mijn
B-24.’
Voor Glenn is wat er in mei 1944
gebeurt een ware ramp. De dag
waarop zijn bommenwerper crasht
– hij is de enige overlevende – botst
het hospitaalschip Louisiana op
een zeemijn. Aan boord zijn drie
verpleegsters, Lana, Glenns vrouw,
Alice, de vrouw van Fred, zijn copiloot, en Candy, de vrouw van Johnny,
de bombardeur. Ze zijn voorgoed
verdwenen…
Vijftien jaar later reist oud-majoor
Glenn Baxter naar Libië voor een
missie van een firma die naar olie
speurt. Hij wil van de gelegenheid
gebruikmaken om het wrak van zijn
bommenwerper te vinden en te
achterhalen wat er met zijn
bemanning is gebeurd.

Max heeft de coördinaten
van het wrak. Ze zullen me
uiteindelijk wel vinden.

18 november 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-450-2

Historisch/Avontuur/Vliegtuigen

Ik herhaal…
Glenn hier…

collectie 1800

SHERLOCK
HOLMES
SOCIETY

Het vervolg van deze Sherlock Holmescyclus binnen de collectie 1800

reeds verschenen

• Om Londen te redden van
de krachten van het kwaad,
moet Sherlock Holmes zijn
eigen duisternis onder
ogen zien. Kan hij dat wel
aan?

#1

okt ‘17

#2

nov ‘19

#3

maa ‘21

#4

nov ‘22

• Sylvain Cordurié is de
man achter alle Sherlock
Holmes-verhalen uit de
collectie 1800, samen met
Ronan Toulhoat vormt hij
een geweldig duo!

SHERLOCK HOLMES SOCIETY 4/6:
Besmetting

Scenario: Sylvain Cordurié
Tekeningen: Ronan Toulhoat
Inkleuring: Axel Gonzalbo

Actie/Sciencefiction

Battersea
District,
Londen.
Een dag
voordien.

Schiet op!

Neem alles mee
dat loszit!

Als ze zo talrijk
zijn als in
Tottenham,
zal dit niet
volstaan om hen
te stoppen!

We kunnen niet nog een
wijk verliezen! We zullen
deze barricade tegen elke
prijs verdedigen, tot de
laatste man, als het moet!

Desnoods stapelen
we hun lijken op
als versterking...

Korporaal!

Jezus
Christus!

Korte inhoud

Sherlock Holmes heeft het Concilie
– de religieuze fanatici die de ondergang van Keelodge veroorzaakten
– ontmaskerd. Hij kent nu hun doel,
maar die ontdekking is hem duur
komen te staan. Geïsoleerd en
verzwakt is hij overgeleverd aan de
wreedheid van de wezens die door de
straten van Londen zwerven. Hoewel
zijn lot en dat van de stad bezegeld
lijken, is er nog hoop om de overwinning van Engelands vijanden te verijdelen. Een missie die de speurder niet
alleen kan volbrengen...

-3-

18 november 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-502-8

BORIS VIAN

Ophefmakende boekenreeks geschreven
door Boris Vian onder het pseudoniem
‘Vernon Sullivan’

• Derde deel van een
collectie in vier delen
• Een donker detectiveverhaal vol geweld en seks,
typisch voor de literaire
wereld van Boris Vian

#1

apr ‘21

#2

mei ‘21

#3

nov ‘22

BORIS VIAN 3/4:
Ze snappen het niet

Scenario: JDMorvan
Tekeningen & inkleuring: Patricio Angel Delpeche

Thriller/Actie

Korte inhoud

Vanavond trekt Francis Deacon
panty’s aan, hij doet mascara en
oogschaduw op. Maar denk nu niet dat
hij ‘zo iemand’ is! Gaya, een vriendin
– en soms minnares – van hem, organiseert een gekostumeerde avond.
Voor haar de gelegenheid om zichzelf
de zevende hemel in te spuiten met
een middeltje dat niet op voorschrift
verkrijgbaar is. Francis haat drugs.
Dus wanneer hij ontdekt dat Gaya de
stairway to heaven heeft genomen,
op aanraden van haar toekomstige
echtgenoot (toekomstige echtgenoot?! Daar wist Francis niks van!) die
niet bijzonder zachtaardig is voor de
vrouwelijke soort, ziet hij in dat er een
addertje onder het gras zit.
Van de zachte aanpak kent Francis
niks. Dus wanneer hij het zaakje
probeert te doorgronden, zit hij al
snel opgezadeld met een toegetakeld
gezicht en 10 000 dollar schulden.
Gelukkig is zijn broer, Ritchie, een
dokter, die zijn jonge broer maar al te
graag uit de penarie redt.

18 november 2022
Hardcover, 96 pagina’s
Prijs BE: € 27,95 NL: € 28,50
ISBN: 978-94-6394-496-0

• JD Morvan neemt je mee op
reis naar een mysterieuze
wereld achter kloostermuren en dichtgenaaide
lippen
#1

nov ‘22

• Een verhaal in drie delen
• Ergens tussen De naam
van de roos en The Usual
Suspects – thriller en detective in een klooster

DE DODE MONNIK
Een reis naar een mysterieuze wereld achter
kloostermuren en dichtgenaaide lippen

• Scietronc tekent een
sombere, gewelddadige
wereld in een enorm sfeervolle stijl

DE DODE MONNIK 1/3:
Het vervloekte manuscript

Jullie
hebben geluk,
heiligschennend
schorem.
en ga dicht bij
elkaar staan.
sta op.

de eerste die
probeert te
ontkomen, snij ik
aan stukken.

Korte inhoud
... Mijn naam is Erñao Piranesi.

En op de valavond van mijn bestaan,

overtrad ik de kloosterwetten, die mijn
leven hebben bepaald.

Dankzij de opleiding die ik als jongeling kreeg om
boeken te verluchten, heb ik een profaan boek
geschreven, dat ik verborgen moet houden.

- 9-

18 november 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-501-1

Zwijgen is goud.
Stolin is een zestienjarige jongen die
door zijn ouders wordt geplaatst in
het klooster van Nariamar. In die afgesloten plek, waar stilte heilig is, wordt
de mond van broeders dichtgenaaid.
Ze vullen hun tijd met het kopiëren van heilige geschriften. Stolin
heeft het moeilijk met de regels…
Wanneer hij het profane boek van
Ernao Piranesi vindt, smokkelt hij het
mee om het in stilte te lezen in zijn
kamertje.
De mémoires van de dode monnik
beginnen 50 jaar eerder, in de tijd
waarin baron Ytrium, na een bloedige
veldslag tegen ketters, de overlevenden besluit op te sluiten in de
kerkers van het klooster waar Ernao
intendant is. Een van de gevangenen
wordt onderwerp van een debat dat
al snel escaleert. Voor de ene heet hij
Ciimon Bracchio en is hij een simpele
van geest, die per vergissing is opgesloten, voor anderen gaat het om de
beruchte Darst Vostri, charismatische
en waanzinnige leider van de ketters.
Wie gaat er toch schuil achter deze
vreemde figuur die voor zoveel
controverse zorgt? En welk van beide
partijen krijgt er uiteindelijk gelijk?

Ni
re eu
ek w
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Detective/Mysterie

Scenario: JDMorvan
Tekeningen & inkleuring: Scietronc

18 november 2022

Androïden 9
softcover

Orks & Goblins 11
softcover

Magiërs 6
softcover

de derde zoon van
rome 5
softcover

Vervolg op de
volgende pagina

Het venijn 4
softcover

De 5 rijken 5

softcover

Madeleine, verzetsstrijdster 1
softcover

18 november 2022

Carmen Mc Callum
14
softcover

Travis 14
softcover

De pin-up van de B-24
2
softcover

Sherlock Holmes
Society 4
hardcover

Boris Vian 3
hardcover

de dode monnik 1
hardcover

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

• De Bezoeker blijkt extreme
eisen te stellen en wordt
zo een last voor de Duitsers
• In deze alternatieve
realiteit blijft de Tweede
Wereldoorlog woeden, met
wisselende kansen, maar
met één constante: het
hoge niveau van verhaal en
tekeningen (en de bloedige
strijd)!
• Gelimiteerde hardcovereditie! (zonder recht van
retour) De softcovereditie
verschijnt in januari.

eerdere delen

#8

nov ‘17

#9

mei ‘19

#10

dec ‘19

#11

aug ‘20

#12

mei ‘21

#13

jan ‘22

#14

mei ‘22

#15

dec ‘22

Wunderwaffen 15:
Operatie Gomorra

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

vliegtuigen/oorlog

Korte inhoud

Churchill is ontsnapt aan een V2 die
op Londen is gevallen en de twijfels
over de stoutmoedige aanval op
Wewelsburg zijn van de baan. Wat
volgt, is een race tegen de tijd. De
Bezoeker heeft eindelijk uitgelegd
wat hij verwacht van de Duitsers,
de plannen voor Nieuw-Auschwitz
zijn een ware verschrikking. Komt de
vliegende atoombom van Operatie
Gomorra op tijd om de kaarten te
herschikken?

16 december 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-515-8

20 januari 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-516-5

reeds verschenen

#1

apr ‘15

#2

• Ook voor Zeppelin’s War zit
Nolane aan de knoppen,
en laat zich bijstaan door
Villagrasa
• Een vliegtuigreeks over
nog indrukwekkendere
toestellen: zeppelins!

dec ‘22

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

WUNDERWAFFEN stelt voor – ZEPPELIN’S WAR 2:
Operatie Raspoetin

Oorlog/Vliegtuigen

Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Vicenç Villagrasa
Inkleuring: Digikore Studios

Korte inhoud

16 december 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-517-2

20 januari 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-518-9

1916, de dagen van Raspoetin in
Sint-Petersburg lijken geteld, ondanks
de mysterieuze kracht van de Vril die
door hem stroomt. Duitsland besluit
in ijltempo een gevaarlijke geheime
missie op te zetten om hem Rusland
uit te smokkelen. Majoor Hitler zal
een super-Zeppelin besturen die op
extreme hoogte kan vliegen.

WUNDERWAFFEN stelt voor –

ZEPPELIN’S WAR
Tweede deel in deze nevenreeks
in het Wunderwaffen-universum!

eerdere delen

#11

#15

feb ‘20

feb ‘21

#12

#16

• Ararun is een dwerg in een
wereld vol elfen…

mei ‘20

nov ‘21

#13 sept ‘20

#17

mei ‘22

#14

#18

dec ‘20

dec ‘22

• Nicolas Jarry schrijft een
heuse dwergendetective,
die schitterend in beeld
wordt gebracht door Paolo
Deplano
• Gelimiteerde hardcovereditie (zonder recht van
retour) en softcovereditie
verschijnen gelijktijdig!

Dwergen 18:

Ararun van de Tempel

Avontuur/Fantasy/Detective

Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Paolo Deplano
Inkleuringen: Vincent Powell

Korte inhoud

16 december 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-511-0

16 december 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-512-7

De stad Ysparh wordt geteisterd door
gespuis en corruptie, en blijft overeind
dankzij de doortastendheid van de
wacht. De dwerg Ararun en de blauwe
elf Antalya zijn de geduchtste kapiteins van de wacht. De eerste voor
zijn scherpzinnige geest, de tweede
voor de scherpte van haar zwaard
en beiden voor hun legendarische
volharding. Dus wanneer een van
de prinsen van de stad dood wordt
teruggevonden, een paar dagen voor
de verkiezingen, zijn zij de enigen die
in staat zijn het smerige zaakje uit te
klaren voor de stemming plaatsvindt…

Dwergen

Een nieuw avontuur van de Dwergen, ruwe bonken
met het sappigste taaltje van de landen van Arran

Elfen 28:

Korte inhoud

Nadat ze de reuzen heeft verslagen
en een vloedgolf heeft veroorzaakt
die duizenden slachtoffers heeft
gemaakt, is Alyana nog maar een
schim van zichzelf. Haar hart klopt
niet meer. En haar immense krachten
verdwijnen. Ze wil alleen nog maar
in vrede leven bij haar volk. Maar er
zijn maar weinig witte elfen die haar
willen aanvaarden, sommigen willen
zelfs gebruik maken van haar zwakte
om met haar af te rekenen. Moet de
jonge elf het in een ultieme uitdaging
opnemen tegen haar eigen volk?

In het rijk der blinden

Avontuur/Fantasy/Detective

Scenario: Olivier Peru
Tekeningen: Stéphane Bileau
Inkleuring: Élodie Jacquemoire

16 december 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-513-4

16 december 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-514-1

eerdere delen

#21

#25

feb ‘20

feb ‘21

#22

#26

mei ‘20

nov ‘21

#23

#27

aug ‘20

mei ‘22

#24

#28

nov ‘20

dec ‘22

• Olivier Peru vertelt ons het
dramatische verhaal van
Alyana en haar orklinlijfwacht: de Schurk (zie ook
Orks & Goblins deel 5)
• Gelimiteerde hardcovereditie (zonder recht van
retour) en softcovereditie
verschijnen gelijktijdig!

Elfen

Een nieuw, heerlijk avontuur in de landen van Arran!
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Korte inhoud

IN DE BUIK VAN DE DRAAK 1:
Udo

Scenario: Mathieu Gabella
Tekeningen: Christophe Swal
Inkleuring: Simon Champelovier

Fantasy/Avontuur

Draken bewaken schatten, dat is
bekend. Maar er is nog iets bijzonders
aan de hand met die beesten: tijdens
de rui veranderen de schubben van de
legendarische reptielen in goud. Door
dit wonder, waarvan de oorsprong
onduidelijk is, besluit een atypisch
drietal de handen in elkaar te slaan:
Phylogenos van Esquamate, zoon
van verdwenen dracologen, Wei,
een Chinees piraat die draken kan
temmen, en Udo Von Winkelried, nakomeling van een geslacht drakenjagers
dat teruggaat op Siegfried. Die drie
mannen besluiten de reusachtigste
draak te doden die ooit op aarde
heeft rondgelopen. Maar om zo’n
enorm beest af te maken en de schat
in handen te krijgen die zijn lijf vormt,
is er maar een oplossing: het doden…
van binnenuit. Ze moeten gaan waar
nog niemand zich ooit heeft gewaagd:
in de buik van de draak.

16 december 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-520-2

IN DE BUIK VAN
DE DRAAK

Eerste deel van een fantasy-drieluik rond draken en drakenjagers

20 januari 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-521-9

• Mathieu Gabella (De Beul)
en Christophe Swal spelen
met de regels van het
genre en maken zo een
goed gedocumenteerd
maar vooral episch en
mysterieus verhaal
• Een originele kijk op de
mythe van deze fascinerende gevleugelde wezens

#1

dec ‘22

Korte inhoud

Samoerai 15:

Boven alle verdenking

Scenario: Jean-François Di Giorgio
Tekeningen: Christina Mormile
Inkleuring: Lorenzo Pieri

Samoerai/Actie

Wie heet de Tadami-rivier vergiftigd?
Is het dezelfde persoon die nu al twee
maand dorpelingen vermoordt met
een kunai? Is het nu aan Takeo om de
lijken te tellen of op zoek te gaan naar
de waarheid? Het wordt in elk geval
geen rustig avontuurtje. Sommige
dorpelingen aarzelen niet om een
beroep te doen op huurlingen, met als
taak het uitschakelen van alle individuen die hun doelen in de weg staan…

16 december 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-509-7

• Het absolute speerpunt
van ons Jaar van de
Samoerai

Samoerai

Voor een samoerai is er maar een weg: die van het zwaard!

• Al veertien delen lang
een bestseller, een echte
Daedalus-topper!
• Jean-François di Giorgio en
Cristina Mormile vormen al
jarenlang een geweldige
tandem, meesters van het
samoerai-universum

reeds verschenen

#8

maa ‘14

#9

okt ‘15

#10

dec ‘16

#11

juni ‘18

#12

okt ‘19

#13

nov ‘20

#14

okt ‘21

#15

dec ‘22

Korte inhoud

SHAOLIN 2/3:
Het berggezang

Scenario: Jean-François di Giorgio
Tekeningen: Looky
Inkleuring: Oliver May

Samoerai/Actie

Het klooster van de Drie Koninkrijken
staat voor de duisterste uren van haar
bestaan: aan de andere kant van de
grens rukt een schimmenleger op, dat
alles op zijn pad dreigt te vernietigen.
Witte Wolk, die in het hart van een
verschrikkelijk conflict is beland, zal
tegen wil en dank ontdekken waarom
zijn eigen lot zo nauw is verbonden
met die genadeloze veldslag. Twee
troepenmachten stormen op elkaar af,
en niemand heeft Witte Wolk voorbereid op die confrontatie…

16 december 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-510-3

• Een verfrissende reeks
voor ons Jaar van de
Samoerai

Shaolin

Verfrissende trilogie over de avonturen van een jonge
shaolinmonnik, van de bedenker van Samoerai

• Het tweede deel van deze
gloednieuwe reeks van
Jean-François di Giorgio, die
een uitstap maakt naar de
Shaolin-monniken
• Hoofdpersonage van deze
reeks is Witte Wolk, een
jonge Shaolin-monnik die
de knepen van het vak nog
leert.

#1

okt ‘21

#2

dec ‘22

Korte inhoud

DE FARAO’S VAN ALEXANDRIË:
Integrale editie & deel 1

Scenario, tekeningen & inkleuring: Rafaël Morales

Avontuur/Historisch

Aan het begin van het tijdperk van de
Ptolemaeërs, in Thebe, op meer dan
duizend kilometer van Alexandrië,
staat Hotep op het punt grote profeet
te worden van de tempel van Karnak.
Hij erft de functie van zijn vader.
Tezelfdertijd rijdt een zekere Demeas,
een gezant van farao Ptolemaios, de
stadspoort binnen. Hij komt in naam
van zijn meester nieuwe, zware
taksen aankondigen. Maar Hotep roert
zich: hij weet dat het volk een hogere
heffing niet zal dulden. In zijn nieuwe
functie roept hij op tot opstand, maar
hij wordt gearresteerd en ter dood
veroordeeld… Om te overleven, zijn
eer te redden en de krenkingen weg
te wassen die zijn gezin heeft ondergaan, vlucht hij naar het paleis van
Ptolemaios. Daar, in het hart van het
huis van zijn farao, hoopt Hotep rechtvaardigheid en waarheid te vinden.

16 december 2022
Integrale, 144 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-525-7

DE FARAO’S
VAN ALEXANDRIË

Een drieluik vol spanning en avontuur in het oude Egypte

16 december 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-526-4

• Exclusieve, gelimiteerde
integrale uitgave die
samen met de softcover
van het eerste deel
verschijnt
• Schitterend hoe Rafael
Morales met zijn klassieke,
elegante stijl het eeuwige
Egypte tot leven brengt
• Knappe historische reeks
voor de liefhebbers van
Jacques Martin

integrale

losse delen

#1

dec ‘22

#2

maa ‘23

#1

dec ‘22

#3

juni ‘22

Historisch/Middeleeuwen

Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen: Gabriele Parma
Inkleuring: Dimitri Fogolin

Antiochië wordt belegerd en terwijl
de edelen van de stad Constance
gebieden de poorten te openen,
organiseert zij geestdriftig het verzet.
Ze hoopt dat de boodschapper die ze
naar Jeruzalem heeft gestuurd, snel
terugkeert met het leger van koning
Boudewijn. Want als Antiochië niet
met geweld wordt ingenomen, kan de
stad ook worden uitgehongerd.

n
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Constance van Antiochië – De rebelse prinses 2/2

Korte inhoud

s
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BLOEDKONINGINNEN:

16 december 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-519-6

BLOEDKONINGINNEN

• Slot van dit tweeluik over
de oosterse bloedkoningin:
Constance van Antiochië

#1

dec ‘20

#2

dec ‘22

• Bloedkoninginnen staat
garant voor historische
verhalen vol intriges en
(gearrangeerde) huwelijken

Constance van
Antiochië

Slot van dit tweeluik over de oosterse bloedkoningin:
Constance van Antiochië

LE RÊVEUR D’APOCALYPSES

FRANÇOIS RIVIÈRE

• Samen met Jacobs staat
ook de stad Brussel
centraal

PHILIPPE WURM

LE RÊVEUR D’APOCALYPSES

ous genres, chanteur lyrique
rtimer, Edgar P. Jacobs est un
qui ont toute sa vie transporté
opéra et, malgré un passage
onsidérer l’illustration comme
années quarante et la guerre
a production graphique. Plus
entures de deux héros anglais
e professeur Philip Mortimer.
ribution sera essentielle…

• Opgebouwd op basis van
gesprekken van François
Rivière met Jacobs, en de
vele interviews

entures de Blake et Mortimer
de l’un des plus grands auteurs
a longuement conversé avec
confié. Philippe Wurm, l'un des
ène cette fascinante destinée
isme.

#1

juli ‘22

EDGAR P. JACOBS

Uniek biografisch hommage-album aan de artiest en de mens:
Edgar P. Jacobs, dé oervader van de Belgische stripkunst

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

EDGAR P. JACOBS

de man die van apocalypsen droomde

One-shot/Biografie

Scenario: François Rivière
Tekeningen: Philippe Wurm
Inkleuring: Benoît Bekaert

16 december 2022
Hardcover, 144 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-506-6

20 januari 2022
Softcover, 144 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-507-3

ne
-s
h

8

Ter gelegenheid van de 75 ste
verjaardag van de eerste publicatie van de avonturen van Blake &
Mortimer in Kuifje, is dit het biografische portret van een van de grote
auteurs van de Negende Kunst.
François Rivière, die lang heeft
gesproken met de meester, beschrijft
er de artiest door talrijke, fascinerende anekdotes die het leven van de
Belgische auteur kleur geven. Philippe
Wurm tekent dit boeiende leven in
zijn stijl, met een verbluffend fijne,
precieze lijn, alsof je de hand van de
meester zelf ziet.

o
t

Korte inhoud

Aquarica

John Greyford en luitenant O’Bryan
zijn aan boord van de vreemde onderzeeër van Aquarica op weg naar haar
verafgelegen geboorteplaats, die op
de rug van een reusachtige walvis
zou liggen. Aan het einde van hun reis
openbaart zich een nieuwe wereld die
buiten de realiteit lijkt te staan. Maar
het evenwicht is er broos. Baltimore
en zijn mannen willen die wereld
doen verdwijnen, gedreven door hun
wraaklust. Er ontspint zich een achtervolging tussen de walvisjagers en
onze drie helden, met het voorbestaan
van die wondere wereld als inzet…

Aquarica 2/2:
De reuzenwalvis

Scenario: François Schuiten, Benoît Sokal
Tekeningen: Benoît Sokal, François Schuiten

Mysterie/Actie

Slotdeel van dit tweeluik van François Schuiten
en de betreurde Benoît Sokal

Korte inhoud

16 december 2022
Hardcover, 88 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-6394-508-0

• Een geheimzinnige ecologische fabel met indrukwekkende tekeningen van
twee grootmeesters
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• Na het overlijden van Sokal
heeft François Schuiten de
laatste 12 pagina’s voor
zijn rekening genomen:
het resultaat is een kunstwerk, en een verhaal van
vriendschap

#1

okt ‘18

#2

dec ‘22

16 december 2022

Wunderwaffen 15
hardcover

Zeppelin’s war 2
hardcover

Dwergen 18

hardcover & softcover

Elfen 28

in de buik van de
draak 1

hardcover & softcover

hardcover

LE RÊVEUR D’APOCALYPSES

FRANÇOIS RIVIÈRE

Samoerai 15
softcover

PHILIPPE WURM

LE RÊVEUR D’APOCALYPSES

Amateur d’art antique, collectionneur d’objets anciens en tous genres, chanteur lyrique
amoureux de la scène… Avant d’être le créateur de Blake et Mortimer, Edgar P. Jacobs est un
homme d’une grande curiosité, animé de nombreuses passions qui ont toute sa vie transporté
son imagination. Ainsi, tout jeune déjà, il se rêve en artiste d’opéra et, malgré un passage
à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, préfère considérer l’illustration comme
un gagne-pain et non comme une véritable vocation. Mais les années quarante et la guerre
conduisent petit à petit Jacobs à consacrer plus de temps à sa production graphique. Plus
tard, il rencontre Hergé, l'assiste sur Tintin, et finit par créer les aventures de deux héros anglais
appelés à devenir incontournables : le colonel Francis Blake et le professeur Philip Mortimer.
La bande dessinée est devenue son métier et son art, et sa contribution sera essentielle…
À l'occasion de l'anniversaire de la première publication des aventures de Blake et Mortimer
dans le journal Tintin il y a 75 ans, voici le portrait biographique de l’un des plus grands auteurs
du neuvième art. François Rivière, essayiste et romancier qui a longuement conversé avec
le maître de son vivant, y raconte l'artiste tel qu’il s’est lui-même confié. Philippe Wurm, l'un des
héritiers évidents et revendiqués de la ligne Jacobs, met en scène cette fascinante destinée
« à la manière de », d'un trait fin et précis confondant de mimétisme.

ISBN 978-2-344-00391-6

22,50 e TTC France

shaolin 2
softcover

De farao’s van
Alexandrië
integrale editie

De farao’s van
Alexandrië 1
softcover

76.0887.1

Constance van
Antiochië 2
hardcover

EDGAR P. JACOBS
hardcover

AQUARICA 2
hardcover

