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Thriller
- HetSherlock
spookschip
Thriller - Arsène
Lupin tegen
Holmes

VERWACHT

OKTOBER 2022

tot
ziens, mooie
naald!

wat wil je, mijn lieve
raymonda? hij was overal
klaar voor, behalve voor
mij. je hoeft nu niet in angst
te leven dat je me op elk
moment kunt verliezen.

jij en ik weten heel
goed dat het een luxe is die
lupin haar nooit zal
kunnen bieden.

© 2022 Grand Angle

lupin niet nee.
Maar jij goede oude
Louis Valmeras,
wel!

© 2022 Bamboo Édition

Ik zweer je, Raymonda,
zodra we het vasteland
bereiken, zal lupin ophouden te bestaan.

Thriller - Arsène Lupin tegen Sherlock Holmes

VERWACHT

OKTOBER 2022

De laatste confrontatie van twee
legendes.

In Normandië zou een oude alchemist het
geheim van de transformatie van lood in
goud hebben ontdekt. Er is niet meer voor
nodig om de hebzucht van Arsène Lupin aan
te trekken. Maar wat de gentlemen-inbreker
even vergeten is, is dat Sherlock Holmes
hem op het spoor is. De oevers van de Seine
worden binnenkort getuige van de ultieme
confrontatie tussen Holmes en Lupin. Deze
keer wordt het een strijd op leven en dood.

Arsène Lupin vs
Sherlock Holmes 1 /2

 Jérôme Félix
 Allain Janolle
COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

ISBN: 9789464601084

Hardcover
56 blz.
€ 20,95

Frankrijk
en ik staan nu
quitte.

Raymonda,
we gaan...

EERDER

VERSCHENEN

Thriller
Het spookschip
Grafische Roman
- Een -koning
zonder vermaak

VERWACHT

OKTOBER 2022

langlois was woedend, hij
schreeuwde tegen zijn mensen en
verdubbelde de rondes.

elke avond maakte hij zijn geweren
schoon. hij smeerde ze in, vijlde de
trekkers en controleerde de veren
jazeker, hij was klaar om zijn
pistool te gebruiken...

wij kwamen in december aan. Met Kerstmis
rees de kwestie van de nachtmis. Langlois stond
de dorpelingen toe om aanwezig te zijn...

... maar wel onder bewaking.

© 2022 Futuropolis

de mis ging zonder incidenten
voorbij. het was prachtig. de kaarsen
brandden en de priester had zijn
mooiste kazuifel aangetrokken.

Langlois kreeg een stoel
op de eerste rij aangeboden, maar hij bleef liever
in de buurt van de deur.

VERWACHT

OKTOBER 2022

Grafische Roman - Een koning zonder vermaak
1843. De gendarmerie-kapitein Langlois komt
aan in een klein afgelegen dorpje Trièves, in
de Alpen. Een mysterieuze moordenaar is
daar actief en er zijn verschillende mensen
verdwenen. Langlois zal het onderzoek
leiden om de dader te vinden en hem te
doden. Een jaar later keert Langlois terug, dit
keer om een wolvenjacht te organiseren. Hij
maakt er een heel spektakel van. Hij trouwt
en vestigt zich in het dorp. Langlois raakt
gefascineerd door het kwaad als remedie
voor zijn existentiële verveling. Het is in de
bevroren wereld van de grote witte stilte
van de bergwinter dat deze verveling zijn
uitbarsting bereikt die kan leiden tot moord
of zelfmoord...

Een koning zonder vermaak (1947), is
geschreven door Jean Giono, en een van de
COMPLEET VERHAAL
toppen van de universele literatuur. 50 jaar
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER
na de dood van de grote schrijver brengen
Jean Dufaux en Jacques Terpant hem hulde
met een bewerking die de auteur en zijn zo dierbare landschappen
van Trièves in het zonnetje, of beter gezegd, de sneeuw zet.
Een koning zonder vermaak
 Jean Dufaux
 Jacques Terpant
VAN DEZELFDE

TEKENAAR

ISBN: 9789464601091

Hardcover
64 blz.
€ 20,95

HetMaison
spookschip
Erotiek - DeThriller
mysteries -van
Fleury

VERWACHT

OKTOBER 2022

Ik denk dat dit alles is voor vandaag !
Het was moeilijk om me te concentreren !
Het valt me op dat
tijdens het poseren je
mooie haar los hangt…

hum... ik zou de volgende keer iets
nieuws willen proberen... iets anders!

wat bedoel
je ?
Ik geef toe dat het
perfect bij je past,
ook al is los haar een
symbool van sensualiteit en vrijheid...

zoals dit?

…En het past heel goed
bij wat we doen, maar…

iets in
deze stijl?

…Ik denk dat we nog steeds een
erotisch beeld kunnen maken...

precies!
…je bent
prachtig!
Oh, Pearl…

© 2022 Édition Bamboo

Lloyd !

aaAh ! Ik voel dat
je net als ik, brandt
van verlangen!

VERWACHT

OKTOBER 2022

Erotiek - De mysteries van Maison Fleury
Whitechapel, Londen, eind 19e eeuw.
commissaris Barnes en zijn hulpje, jonge
Reid zijn nog steeds op het spoor van de
“Venus Killer”. Ze ontdekken een verband
tussen Maison Fleury en haar verrukkelijk
kostgangers en een smerig theater met
beelden van monsters. Tussen de occulte
sekte en mystieke offers stokt het onderzoek
Maar wie zit er achter deze mysterieuze
organisatie?
De mysteries van Maison Fleury
 & Gabrielle di Caro
ISBN: 9789464601107

Hardcover
Deel 2 van 3
56 blz.
€ 20,95

EERDER

VERSCHENEN

VERGELIJKBAAR

© 2022 Kris Verwimp
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- Het
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Fantasy
- Alaric
Wolfbite
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Fantasy - Alaric Wolfbite
Alaric, zoon van de befaamde Schaduwkrijger
Odoric, wordt als jonge knaap gevangen
genomen wanneer hij samen met zijn moeder
Shad’iah en haar getrouwen het beleg van
Ankrath tracht te ontvluchten. Zijn leven
neemt een radicale ommekeer wanneer hij
in de boeien geslagen wordt door Bohriar,
aanvoerder van een Pictische roversbende in
dienst van de gevreesde horden van PiscesRa… Niet veel later bevindt hij zich als slaaf
op een buitgemaakte galei, op weg naar een
duistere lotsbestemming! In de wolfskuilen
van Cainnthura levert het gevecht met een
grote zwarte wolf hem zijn bijnaam “Wolfbite”
op. Maar zal hij de talloze ontberingen weten
te overleven en zijn roodharige lotgenote
Aasà weten te beschermen voor de vele
beproevingen die hen nog te wachten staan?

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

Alaric “Wolfbite” is een compleet verhaal dat zich afspeelt tijdens de
“Second Age” van de saga van Odoric!

Alaric Wolfbite

 & Kris Verwimp
ISBN: 9789464601114

Hardcover
Compleet verhaal
48 blz.
€ 20,95

“Ze zijn niet
allemaal slechts slaven…
Sommigen van hen
dragen de ziel van de
wolf in hun hart!“

Thriller
- Het spookschip
Fantasy - Conan
de avonturier
Collector Pack

© 2022 Editions Glenat

Dat
accepteer
ik niet.

VERWACHT
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Fantasy - Conan de avonturier Collector Pack
In de nieuwe Conan-reeks: Conan de
avonturier nemen verschillende schrijvers
en tekenaars de pen/penseel op, om hun visie
op de barbaar weer te geven. Voorzien van
een uitgebreid dossier over de verhalen van
Robert E. Howard zijn deze Conan-albums
een must-have voor iedere liefhebber!

Conan de avonturier
De rode spijkers

Régis Hautière Aquablue,
Didier Cassegrain Valstrik op Zarkass

De priesters van de zwarte kring

Sylvain Runberg, Warship Jolly Roger,
De Dominanten, Heroveringen
Jae Kwang Park

Het uur van de draak

Julie Blondel
Valentin Sécher Meta-Baron, Khaal

Conan de avonturier
Collector Pack 1

Compleet verhaal per deel
ISBN: 9789464601572

3 x Hardcover
64 + 64 + 96 blz.
€ 71,95

INHOUD

- Het
Fantasy - DeThriller
witte walvis
vanspookschip
de dode zeeën

Ik heb niets te
verbergen. Ik zal
het je vertellen.

VERWACHT

OKTOBER 2022

Parijs wordt geteisterdd
door een albino-walvis.

Een monster dat veel ravage
aanricht in de stad.

De uitdrijvers zijn machteloos. Alleen wij hebben een
oplossing gevonden. bij elke vloed spelen we een melodie die
lijkt op haar lied. We kalmeren haar. Ze valt niet meer aan.

Met een aanraking
nam de walvis zijn levensenergie in zich op.

© 2022 Drakoo editions

Mijn zoon hield van legendes, prachtige
dieren, draken, vogelbekdieren, walvissen...
Hij nam te veel risico’s.

De ziel van mijn jongen straalt nog
steeds in het lichaam van het monster. bij elke
vloed zie ik zijn ziel... als een ster... dichtbij.

VERWACHT

OKTOBER 2022

Fantasy - De witte walvis van de dode zeeën
Zeeën en oceanen zijn
verdwenen.
het water is verdampt, alle
zeedieren zijn dood...
De wereld is veranderd in een woestijn,
dieren uit de de spookzeeën keren terug om
de mensen te achtervolgen.

COMPLEET VERHAAL
KLEINE OPLAGE
IN HARDCOVER

Parijs in puin trilt onder de schaduw van een
witte walvis en alleen de muzikanten van de
Opera slagen erin om de woede in haar te
te kanaliseren door voor haar te spelen. Tot
de dag waarop twee reizigers zich ermee
bemoeien: een vrouw die danst met kwallen
en een man met een bewogen verleden. Staan
ze aan de kant van de overlevenden, of die van
de spectra?

De witte walvis van de dode zeeën

 Aurélie Wellenstein  Olivier Boiscommun
ISBN: 9789464601121

Hardcover
Compleet verhaal
64 blz.
€ 20,95

Fantasy - De sarcofaag der zielen
Je kunt
komen
kijken…

Laat haar bij mij
intrekken, in Brostown.
Ik zal over haar waken.

VERWACHT

OKTOBER 2022

onmogelijk!
De plaats
van dit kind
is niet in een
poel des
verderfs!

Ruth ?

Het is mijn plicht
als christen om
haar te beschermen.
ze blijft hier!

dit is mijn
besluit...

dank u, Newton,
u staat tot nader
order onder de voogdij van mijn vrouw.

Ik... ik haal je hier wel uit,
lieverd. Ik ken advocaten,
een prefect... zelfs een
bisschop... en advocaten...
zelfs een bisschop...

ik
geloof
je niet!

Ga
weg!
nee !

© 2022 Drakoo editions

VERWACHT
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Fantasy - De sarcofaag der zielen
Shaalem, einde van de eeuw. Olivia, de jonge
weduwe van Métis, wordt beschuldigd van
hekserij. Ze vindt alleen redding door haar
dochter, Mercy, toe te vertrouwen aan haar
beste vriend, de eigenaar van een bordeel.
Helaas is de vrouw van de plaatselijke
rechter, mevrouw Ruth Taylor, tegen en
neemt het kind onder haar hoede. Mercy
wordt gemanipuleerd om een duivelse

val
voor haar moeder te zetten... Een val waar
de bewoner van een vreemde sarcofaag al
eeuwen op wacht: want dan kan hij weer tot
leven komen!

De sarcofaag der zielen
 Serge Le Tendre
 Patrick Boutin-Gagné

COMPLEET VERHAAL
KLEINE OPLAGE
IN HARDCOVER

VAN DE MAKERS VAN

TERRENCE TROLLEY

ISBN: 9789464601138

Hardcover
Compleet verhaal
48 blz.
€ 20,95

Oorlog - Wapenbroeders van de bevrijding

VERWACHT

OKTOBER 2022

Mein
obersturmführer.

Komm!

ga zitten,
mijnheer Martel.

© 2022 Editions Bamboo

Je papieren lijken in orde...
wat niet automatisch betekent
dat je echt Jacques
Martel bent.

echt, meneer de officier,
ik kan u verzekeren:
dat…

Schweigen
Sie!
U kunt ons maar beter
de waarheid vertellen,
want daar komen we vroeg
of laat achter.

Zo waar als
mijn naam Klaus
Barbie is.

Lyon, Siege du Sicherheitsdienst (SD),
inlichtingendienst van het III Reich,
21 juni 1943.

VERWACHT

OKTOBER
JULI 2022
2022

Oorlog - Wapenbroeders van de bevrijding

COMPLEET VERHAAL
PER DEEL

De man die het verzet verenigde...
In bezet Frankrijk, werkt Jean Moulin om
het verzet te verenigen. Maar als het al
moeilijk is om de strijdende partijen te
verenigen, is het bijna onmogelijk om ze
te laten samenleven met politieke leiders
van alle soorten en maten. De Gaulle
bracht Jean Moulin echter naar Londen
en gaf hem de opdracht om de Nationale
Raad van Verzet op te richten...

Wapenbroeders van de bevrijding
3. Jean Moulin
 Jean-Yves Le Naour Verdun
 Marko
ISBN: 9789464601145

Softcover
56 blz.
€ 10,95

EERDER

VERSCHENEN

Leestip: Oorlog - U-47
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Het lukt me niet om de oorzaak van de
storing te vinden, herr kommandant.
Onze filters functioneren wel,
maar het Co2-gehalte blijft kritiek.

diverse gevallen van misselijkheid onder de bemanning. het
vervelende daarbij is dat de persluchtmaskers niet functioneren.

Het magazijn leverde lege patronen, herr
kommandant. Alweer zo’n streek van de ss.

arrgghh!

Vooruit, geef me jouw masker eens. Je
bent de enige aan boord die nog kan lopen.

DE U-47 informeert
ons dat de engelse
schepen snel naderen,
recht vooruit.

3

We moeten absoluut
naar de oppervlakte,
herr kommandant. Of
minstens de snorkel
omhoog draaien.

SCheisse.
Dat is wel een
heel slecht
moment.
De snorkel kan
onze dekking
verraden.

VERWACHT

OKTOBER
JULI 2022
2022

Leestip: Oorlog - U-47

Compleet verhaal in 14 delen
Vaar mee met de beroemdste onderzeeboot uit
de Tweede Wereldoorlog, het best bewaarde
geheim van het Derde Rijk. Door de hel van zijn
laatste patrouille te overleven, slaagt de U-47
erin om het noodlot te verslaan. De Duitse
Admiraliteit besluit vervolgens het schip in
dienst te stellen van een speciale eenheid
voor acties ter zee om de overwinning op de
Atlantische Oceaan te behalen.

Oorlog - Jong Verzet

VERWACHT

OKTOBER 2022

Saint-Ceneri-le Gerei, maart 1942

Sorry Gaston, ik kan
niet komen. Ik moet
mijn huiswerk maken.
ik kan ook niet.
Ik moet met
mijn vader
naar de slager.

en jij?

je weet dat ik vandaag niet kan.

uhm, alleen ik dus.
Ik ben de enige!!!

waar was je dan van
plan heen te gaan?

uhm... nergens heen, mevrouw.

© 2022 Jungle Editions

Mmm...je zult dus je huiswerk moeten gaan doen...

natuurlijk, mevrouw!
Ik ga al beginnen!

VERWACHT

OKTOBER
JULI 2022
2022

Oorlog - Jong Verzet
Voor de vrienden in van het Jong Verzet is
er geen sprake van opgeven ondanks de
gevaren die hen te wachten staan.
Voorjaar 1942, De tijden zijn zwaar in het
dorp Saint-Céneri-le-Gérei en de oorlog
sleept zich voort: verzetsstrijders leven
ondergedoken en hun leven hangt aan een
zijden draadje nu iedereen verhongert.
Gaston, Élise, Arnaud en François zullen al
hun vernuftigheid moeten gebruiken om hen
te helpen om rond te komen en voldoende
rantsoenbonnen te verzamelen!

Jong verzet

6. Een oorlog zonder einde
 Dumanche
 Otéro
ISBN: 9789464601152

Softcover
56 blz.
€ 10,95

Steampunk - De buitengewone reis

lopen!

vooruit!

© 2022 Editions Glenat

VERWACHT
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hey!
rustig maar!

het is al goed,
we gaan al!

VERWACHT

OKTOBER
JULI 2022
2022

Steampunk - De buitengewone reis
Deze cyclus van: 20.000 mijl onder het ijs
loopt ten einde als Emilio en Naomi in handen
van de Russische generaal zijn gevallen! Hij
verwacht volledige medewerking van hen:
hun unieke en scherpe kennis van obscure
technologieën is een kostbare aanwinst
om voordeel te behalen voor zijn troepen
die Engeland bezetten. De kinderen worden
opgesloten in een ijskoud laboratorium onder
het dreigende oog van Hector en de ijsbeer van
de generaal. Maar onze twee uitvinders laten
zich niet zomaar gevangen zetten en ze kapen
een experimenteel apparaat en ontsnappen
in het gezelschap van Hector, een voormalige
kameraad en drievoudig agent. Zullen ze
de Russische drones kunnen ontwijken en
het vrije Schotland bereiken? Zullen Emilio,
Naomi en hun bondgenoten erin slagen het
bezettingsleger te verdrijven en Engeland te
bevrijden van het ijs dat het gevangen houdt?

De buitengewone reis 9
20.000 mijlen onder het ijs 3 van 3
 Denis Pierre Filippi
 Camboni
ISBN: 9789464601169

Softcover
48 blz.
€ 10,95

Leestip: Steampunk - De buitengewone reis

VERWACHT

OKTOBER 2022

INHOUD

De buitengewone
reis
Collector Pack 1
ISBN:. 9789463734080

3 x Softcover
3 x 48 blz.
€ 32,95

De avonturen van twee bijzondere kinderen, in een mix van films als
‘The Golden Compass’ en ‘A Series of Unfortunate Events!’
De buitengewone
reis
Collector Pack 2
ISBN:. 9789463736756

3 x Softcover
3 x 48 blz.
€ 32,95

INHOUD

© 2022 Editions Glenat

VERWACHT

OKTOBER
JULI 2022
2022

Leestip: Avontuur - Twee jaar vakantie

INHOUD

Twee jaar vakantie
Collector Pack
3 x Softcover
3 x 48 blz.
€ 32,95

© 2022 Editions Glenat

ISBN: 9789463736763

Veertien jonge schooljongens van 8-13 jaar uit Auckland (Nieuw-Zeeland) stranden
onverwachts op een onbewoond eiland in de Stille Oceaan. Ze moeten zich organiseren om
te overleven en hulp te vinden. De bedoelde vakantie van zes weken wordt een verblijf van
twee jaar. Binnen de kleine gemeenschap ontstaat rivaliteit, maar het eiland biedt ook heel
wat geheimen om te ontdekken.
Herontdek een klassieker van Jules Verne in stripvorm. Auteur Verne vond zijn inspiratie in
Robinson Crusoë, op zijn beurt was Twee jaar vakantie weer de inspiratie voor Heer der
Vliegen (Lord of the Flies) uit 1954. Een avonturenverhaal van alle tijden!

Avontuur - The Kong Crew

VERWACHT

OKTOBER 2022

damn!

een hele
zwerm!

AAAH!

hou je vast!
met de snelheid
van een duikvlucht
kunnen we ze afschudden.

NEEE!
ALVIN?

vuil rotbeest!

AAAH!

denk je dat ik je een van
mijn kerels laat grij pen?

VERWACHT

OKTOBER 2022

Avontuur - The Kong Crew

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

En toen was het opeens 1947, 14 jaar na de overwinning van King Kong. Manhattan is
geëvacueerd en het eiland is een verboden zone geworden, nauwlettend in de gaten gehouden
door het elite squad Kong Crew. Dit zijn de avonturen van deze dappere toppiloten!

The Kong Crew

 &  Eric Herenguel
1 Manhatten Jungle
ISBN: 9789463731843

2 Hudson Megalodon
ISBN: 9789464600391

Softcover
56 - 72 blz.
€ 10,95
OOK VERKRIJGBAAR:
DEEL 1 ARTIST EDITION
HC - 112 BLZ. - € 54,95

© 2022 Editions Hachette

© 2022 Editions Glenat

Avontuur - De schrik van de zeven zeeën

VERWACHT
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VERWACHT

OKTOBER
JULI 2022
2022

Avontuur - De schrik van de zeven zeeën

LAATSTE DEEL
VERHAAL COMPLEET

“Deze twee zouden zelfs
in de hel nog een
feestje bouwen!”

Alix en Germain zijn
erin
geslaagd
hun
broer Arsène te redden
en nu zijn ze allemaal
samen aan boord van
de Hermione. Vanaf nu
is er geen sprake meer
van hun terugkeer naar Rochefort! Alle zeilen
worden gehesen en het trotse galjoen volgt op
volle snelheid de sporen van Macnamara en
Blackfleet. De twee Engelse lafaards vluchtten
midden in de strijd en voegen zich bij een nieuw
fregat. De eer wordt met voeten getreden, maar
hun levens zijn gered, en ze varen verder naar
het eiland Marie-Galante, om het spoor naar de
schat te volgen...

De
schrik van de zeven zeeën

2. Het goud van de conquistadores
 Frederic Brremaud
 Rigano
ISBN: 9789464601176

Softcover
48 blz.
€ 10,95
EERDER

VERSCHENEN

Historisch - Roma Victor Cluster Collector Pack

Is er iemand die durft
te betwisten wat de
uitkomst van deze
strijd wordt?

VERWACHT

OKTOBER 2022

De legioenen hervatten
hun mars voorwaarts.
Niets zal ze meer
tegenhouden.

Hij gaat persoonlijk
leiding geven aan
de eerste aanval.

Daarna zal hij
zich terugtrekken om
een goed totaalbeeld
van het strijdtoneel
te krijgen.

Op deze vlakte van
Orchemenos zal het bloed
rijkelijk stromen en wegvloeien
in de talrijke droge groeven
en voorns in de aarde.

Hij mijmert over de komende
triomf en geniet er vast van.

VERWACHT

OKTOBER 2022

Historisch - Roma Victor Cluster Collector Pack
Ad Victoriam

1.De kampioen van Gisacum
2. De gladiatoren van Juliobona
 Céka
 Clech
Hardcover
56 blz. per deel

Imperium
Griekenland, 85 v. Chr. Nadat hij de legers van de
beroemde koning Mithridates VI heeft verslagen, eist de
Romeinse consul Sulla iets bijzonders: diens persoonlijke
arts Narcès. Als schepper van de gifgeneeskunde, zou
die de basis hebben gelegd voor Mithridates’ bijzondere
weerstand. Sulla weet best welke persoonlijk prijs voor
die kracht betaald moet worden. De Romeinse generaal
heeft echter een zware terugreis naar Rome voor de
boeg, niet alleen fysiek maar ook mentaal. Want hoe
zal Rome reageren als een van de grootste veroveraars
uit haar geschiedenis
weer thuiskomt?

Imperium

 Bollée
 Penet
Hardcover incl.
dossier
96 blz.

Elk jaar komen mensen van ver
om de Grote Spelen bij te wonen
in Gisacum, een Gallo- Romeins
heiligdom. Hoogtepunt van het
spektakel zijn de paardenrace waarin
de vier rivaliserende facties van de
stad het tegen elkaar opnemen in
een gevecht dat even spectaculair
als genadeloos is! Dit jaar is het
evenement belangrijker dan ooit
want de grote kampioen Severus
strijdt om zijn 10e overwinning op
rij en de rivaliserende facties zijn
bereid om alles te doen om nog een
publieke vernedering te vermijden.
Maar zij hebben Erakas, een pas
aangekomen Sarmatische slaaf...
Want hebben de Sarmaten niet de
reputatie de beste ruiters ter wereld
te zijn?

INHOUD

DE BESTE COMPLETE VERHALEN
niet te geloven! als dat niet
nathan Dayspring,
akani’s zoon is!
of noem je
jezelf tegenwoordig gewoon
priscilla?
cable is
prima.

dus dit
wordt gewoon
een soort testosteron dingetje?

© 2022 MARVEL

waarschijnlijk
wel...

VERWACHT

OKTOBER 2022

VERWACHT

DEADPOOL/CABLE ALS BLIKKEN KONDEN DODEN

© 2022 MARVEL

OKTOBER 2022

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

Wade Wilson en Nathan Summers - de machtigste
gemuteerde huurlingen van Marvel - zijn terug en deze keer
zitten ze aan elkaar vast! Kunnen twee volwassen mannen
tot de tanden gewapend met dodelijke genetische wapens
samenleven zonder elkaar gek te maken?
Actie, avontuur, zwarte humor, black-ops,
gezichtsveranderende virussen en veel
geweervuur markeren de terugkeer
van twee van Marvel’s favoriete
antihelden!

Cable & Deadpool,
Als blikken
konden doden
 Mark Brooks
 Patrick Zircher
ISBN 1: 9789464601190

Exclusieve A3
poster, alleen
verkrijgbaar
in dit premium
pack!

Premium
Pack

Deel: 1-2
Dubbelzijdige
A3 poster

ISBN 2: 9789464601206

ISBN: 9789464601183

Softcover
64 blz.
€ 10,95

Oplage 100 stuks
2 x 64 blz
€29,95

VERZAMELAARSTIP

Leestip: DEADPOOL COLLECTOR PACK

VERWACHT

OKTOBER 2022

INHOUD

Deadpool kills the MARVEL universe (again)
Collector Pack 1
ISBN:. 9789463732413

4 x Softcover - 4 x 56 blz. - € 43,95

© 2022 MARVEL

INHOUD

Night/return of the living Deadpool
Collector Pack 2
ISBN:. 9789463735230

4 x Softcover - 4 x 56 blz. - € 43,95

VERWACHT

Leestip: DEADPOOL KILLER / CONVENTIE EDITIES

OKTOBER 2022

Deadpool kills the MARVEL universe
KILLER EDITION SET
2 x Hardcover
2 x 56 blz.
Oplage 100 stuks
€ 90,00

INHOUD

Deadpool kills the MARVEL universe
Again
KILLER EDITION SET
2 x Hardcover
2 x 56 blz.
Oplage 100 stuks
€ 90,00

INHOUD

Night of the living Deadpool
CONVENTION EDITION SET
Met doorlopende cover van
Ralf van der Hoeven
2 x softcover
2 x 56 blz.
Oplage 100 stuks
€ 35,00
INHOUD

© 2022 MARVEL

Return of the living Deadpool
CONVENTION EDITION SET
Met doorlopende cover van
Ralf van der Hoeven
2 x softcover
2 x 56 blz.
Oplage 100 stuks
€ 35,00
INHOUD

DE BESTE COMPLETE VERHALEN

VERWACHT

OKTOBER 2022

DIT IS HET HUIS VAN M
De Avengers en de X-Men moeten beslissen
over het lot van Scarlet Witch. Haar mutante
krachten verscheuren de realiteit en professor
Charles Xavier is bang dat hij haar straks niet
meer kan helpen. Haar vader Magneto en haar
broer Quicksilver zien het met lede ogen toe...
maar dan wordt de wereld overspoeld door
een golf wit licht. En van het ene op het andere moment is alles anders!
House of M Collector Pack
REGULIERE covers
Bendis
 Coipel
ISBN: 9789464601213

3 x Softcover - 3 x 72 blz. - € 32,95

© 2022 MARVEL

INHOUD

VERWACHT

HOUSE OF M COLLECTOR PACK

OKTOBER 2022

DIT IS HET HUIS VAN M
De Avengers en de X-Men moeten beslissen
over het lot van Scarlet Witch. Haar mutante
krachten verscheuren de realiteit en professor
Charles Xavier is bang dat hij haar straks niet
meer kan helpen. Haar vader Magneto en
haar broer Quicksilver zien het met lede ogen
toe... maar dan wordt de wereld overspoeld
door een golf wit licht. En van het ene op het
andere moment is alles anders!
ALTERNATIEVE covers: maakt doorlopende afbeelding van Olivier Coipel
ISBN:. 9789464601220

3 x Softcover
3 x 72 blz.
€ 32,95

INHOUD

© 2022 MARVEL

DE BESTE COMPLETE VERHALEN
De rest van het
verhaal hoorde ik
van JULLIE. De asteroide zweefde door
het heelal…

VERWACHT

OKTOBER 2022

Nee. Dat
weet je.
Wat maakt
het ook uit?
Waarom…

…tot hij
uit elkaar viel
en de raket
HIER kwam.

…VERTROUW
je me niet?

Precies
waar ik had
MOETEN
landen.

Weet
je nog hoe
je moeder
heette?

Omdat je
WILT dat ik je
vertrouw.

Ze is er klaar
voor.

Eh, klaar
waarvoor?

Ik denk
van niet.

Je maakt een
grote fout.
Dan is het
MIJN fout.

TM & © 2022 DC. ALL RIGHTS RESERVED.

Ze heeft
genoeg gedaan.

VERWACHT

SUPERMAN-BATMAN COLLECTOR PACK

OKTOBER 2022

Superman / Batman Collector Pack
Jef Loeb  Ed McGuiness
ISBN:.9789464601237 4 x Softcover
4 x 72 blz. - € 43,95

INHOUD

Leestip: BATMAN - WHITE KNIGHT COLLECTOR PACK

VERWACHT

OKTOBER 2022

INHOUD

Batman White
Knight
Collector Pack 1
ISBN:. 9789463737272

3 x Softcover
3 x 64 blz.
€ 32,95

Het tragische verhaal over een held en een schurk:
Maar wie is nu de held… en wie is de schurk?
Batman Curse of
the White Knight
Collector Pack 2
ISBN: 9789463738729

3 x Softcover
3 x 64 blz.
€ 32,95

INHOUD

TM & © 2022 DC. ALL RIGHTS RESERVED.

Leestip: BATMAN - WHITE KNIGHT COLLECTOR PACK

VERWACHT

OKTOBER 2022

INHOUD

Batman White
Knight Presenteert
Collector Pack 3
Harley Quinn &
Von Freeze
ISBN: 9789464600636

3 x Softcover
3 x 64 blz.
€ 32,95
TM & © 2022 DC. ALL RIGHTS RESERVED.

© 2022 Marlon Teunissen

Thriller
- Het spookschip
MANGA
- Heartland
Stories

VERWACHT

OKTOBER 2022

VERWACHT

OKTOBER 2022

MANGA- Heartland Stories
Strange things are happening at the small
mining town of Coldstone. Miners have been
disappearing and mysterious earthquakes are
occurring more frequently.
When her twin sister and father are among the
latest people who have vanished in the mines,
Abby teams up with a young archaeologist named
Sam, who has his own reasons for investigating
the mysterious mountain. As the two head
deeper underground, they end up finding more
than what they bargained for...

Heartland Stories

Undercity 1/2
 &  Manon Teunissen

ISBN: 9789082675368

NIEUWE
2-DELIGE REEKS

Softcover
Engelstalig
108 blz.
€ 15,00

ENGELSTALIGE MANGA
VAN EIGEN BODEM

© 2022 Marlon Teunissen

Thriller
- Het spookschip
MANGA
- Heartland
Stories

VERWACHT

OKTOBER 2022

VERWACHT

OKTOBER 2022

MANGA- Heartland Stories
Robocity is an one-shot adventure comic about
a young woman engineer named Sophia who, on
her way home from a hard day’s work, get’s stuck
in the middle of the desert when her motorcycle
runs out of fuel. Luckily she find a town nearby.
Surely she will be able to find some new fuel
there, right? The only problem is....humans are
not allowed!

Robocity

 &  Manon Teunissen
ISBN: 9789082675344

Softcover
Engelstalig
108 blz.
€ 15,00

COMPLEET
VERHAAL

ENGELSTALIGE MANGA
VAN EIGEN BODEM

© 2022 BAD PRESS

Thriller
- Het Witch
spookschip
Fantasy
- Midnight

VERWACHT

OKTOBER 2022

A
journey-through-time
adventure, The Midnight
Witch tells the tale of
Mádika Leona — a tall, dark
haired woman, dressed in
victorian clothes, generally
gloomy, carrying only her
inseparable pocket watch,
“Trust”, and accompanied by
“Karmen”, her young zombie
apprentice

The Midnight Witch
 Carol Peace
Rodrigo
 Yonami
Softcover
Engelstalig
88 blz.
€ 25,00

Fantasy - Midnight Witch

© 2022 BAD PRESS

Thriller
- Het spookschip
Fantasy
- Sisterhood

VERWACHT

OKTOBER 2022

Fantasy - Sisterhood
SISTERHOOD is een serie eenmalige, op
zichzelf staande verhalen. Elk stripboek
zal het werk van verschillende artiesten
bevatten, om niet alleen een hoge kwaliteit
te garanderen, maar ook om een platform te
creëren voor uitstekende artiesten.
Het nieuwste verhaal begint met Leona
(The Midnight Witch) en Karmen (haar
helper) die in de moderne tijd in Egypte
aankomen. Leona wordt gevangengenomen
en de schurk onthult zichzelf als een oude
Egyptische koningin die Leona’s “zand van
de tijd” probeert te gebruiken om haar
fysieke vorm te herstellen en wraak te
nemen op haar vijanden, de Sisterhood of
Mummies... Laten die nu juist op onderzoek
zijn in Egypte...

Sisterhood

4. Midnigt Witch
Naar een idee van
Richard Boom
 Rodreigo Monteiro
 Cezar Razek
ISBN: XXX

Engelstalig
Softcover
32 blz.
€ 9,95

EERDER

VERSCHENEN

Art-Book - Stan Manoukian

VERWACHT

OKTOBER 2022

In Species verzamelt Stan Manoukian een
heleboel kleine monsters!

Species volume 1
ISBN: 9782382890394

Hardcover
32 blz.
€ 25,-

Species volume 2
ISBN: 9782382890431

Hardcover
40 blz.
€ 28,-

© 2022 Editions Caurette

Bunny! is een 100%
vegan productie met
de monstertjes van
Stan Manoukian.

Bunny!
ISBN: 9782382890424

Hardcover
36 blz.
€ 25,-

VERWACHT

OKTOBER 2022

Art-Book - Stan Manoukian
Hoe zou Jason eruit zien als
een van Stan Manoukian’s
monsters?

Mini encyclopedia of
monsters
ISBN: 9782382890400

Hardcover
36 blz.
€ 25,-

Een schetsboek vol met Stan
Manoukian’s monsters!
Sketchbook
ISBN:
9782382890448

Hardcover
36 blz.
€ 25,-

Meelo is een
nieuwe monstercreatie van Stan
Manoukian.

Meelo’s big
adventure
ISBN: 9782382890417

Hardcover
44 blz.
€ 25,-

Leestip: Art-Book - Petar Meseldžija

Petar Meszeldžija
Magic Graphite Luxe editie
ISBN: 9789463732659

Engelstalig
Hardcover
112 blz.
Met genummerde en
gesigneerde kunstdruk
€ 54,95

VERWACHT

OKTOBER 2022

Petar Meszeldžija
Magic Graphite
ISBN: 9789463732567

Engelstalig
Hardcover
112 blz.
€ 32,95

VERWACHT

OKTOBER 2022

The book of Giants
ISBN: 9781933865676

Hardcover
160 blz.
€ 43,95

Leestip: Art-Book - Petar Meseldžija

Tarzan
ISBN: 9789460780653

Hardcover
88 blz.
€ 55,00

