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Thriller - Sangoma
Twintig jaar na het afschaffen van de
apartheid, worstelt Zuid-Afrika nog steeds
met de littekens van het oude systeem. Er is
nog steeds ongelijkheid en de bevolking is
verdeeld tussen blanke eigenaren en zwarte
arbeiders. Als de zwarte Sam dood wordt
aangetroffen op de wijnmakerij van Pienaar,
zijn werkgevers moet Luitenant Shepperd
de problemen begrijpen die hebben geleid
tot de tragedie. Het onderzoek wordt al
snel verwarrend door de diverse conflicten,
familiegeheimen, hekserij, en de verdwijning
van een peuter in de buurt..
Sangoma
De verdoemden van Kaapstad
 Caryl Férey
 Corentin Rouge
ISBN: 9789464601244
COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

VAN DEZELFDE

SCHRIJVER

Hardcover
144 blz.
€ 34,95

Thriller
- Het-spookschip
Grafische
Roman
Helle Nice
Parijs, 1920.

© 2022 Giuseppe Manunta

ik ben
hier!

jij bent
altijd te
laat!
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Grafische Roman - Helle Nice
…Een vrouw die haar leven ten volle heeft
geleefd.
Ze was de muze van een Parijse schilder,
danser, stripper, avonturier en piloot. Een
vrije persoonlijkheid, geliefd, geprezen
maar vervolgens verraden en gekleineerd.
Haar naam was Mariette Hélène Delangle,
maar voor vrienden is ze: Helle Nice!

Helle Nice

 & Giuseppe Manunta
ISBN: 9789464601251

Hardcover
144 blz.
€ 34,95
VAN DEZELFDE

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

TEKENAAR

Thriller
spookschip
Western- -Het
Zorro
Nou, ik ga ervandoor! de baas en
ruiz wachten op mij!
Hasta Luego!

goed gespeeld,
zacco! je handlanger
zag niets verdachts...
gegroet amigo!

© 2022 Éditions Varou

hop,
Tornado!

VERWACHT

NOVEMBER 2022

hasta
Luego!

zorro fluit
kort...

... en springt op
tornado die aANGEdrAafD komt...

NA EEN KORTE GALOP
vindt ZORRO het spoor
VAN DE RUITER...

VERWACHT

NOVEMBER 2022

COMPLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

Western

- Zorro

Zorro is in 1919 geboren uit de pen van
Johnston McCulley. Bijna 100 jaar later heeft
de gemaskerde burgerwacht nog niets van
zijn vurige temperament verloren. Overdag is
hij een respectabele Californische edelman,
maar als de nacht valt bestrijdt Don Diego
de la Vega onrechtvaardigheid met de punt
van zijn degen. Zijn werk signeert hij met
de beroemde Z van Zorro. De gemaskerde
vos en zijn medespelers Sargento Garcia,
de bediende Bernardo en het paard Tornado
vulden de kindertijd van diverse generaties
in de vorm van talrijke boeken, f ilms, tvseries, tekenfif ilms en heel veel strips.
Jean Pape was een van de meest
getalenteerde tekenaars van Zorro. Hij
produceerde diens avonturen gedurende
meer dan 10 jaar, van 1967 tot 1980, in het
gelijknamige tijdschrift. In dit album zijn drie
fraaie verhalen opnieuw ingekleurd
en niet eerder zo uitgegeven: De
spionnen, Het dorp Pueblo en Het
duel bij dageraad.
Zorro
2. De spionnen

 André Papazian
 Jean Pape
ISBN: 9789464601268

Hardcover
80 blz.
€ 27,95
EERDER

VERSCHENEN

Thriller - Het- Phobos
spookschip
Sciencefiction
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CUPIDOSCHIP, VERBLIJF VAN DE MEISJES.
T+11 DAGEN 11 U EN 00 MIN. (2E WEEK).

Het ziet er niet
rood uit... ik denk niet
dat het keelontsteking
is, Liz.

Weet je het
zeker?
Hoe kan ik er zeker van
zijn? Ik heb maar één jaar
een medische opleiding gehad bij mijn docent, Arthur
Montgommery...

Aaaaah...

Ik kan je een antbiotica kuur voorschrijven als je wil?

Liz, nog een
vraagje. Jij hebt Marcus gisteren gezien in de
salon. Uhm... hoe gaat
het met hem?

Zoals je gisteren al
beschreef. Vreemd. En
zijn ogen... Zou je zeggen
dat ze meer blauwgrijs of
grijsblauw zijn?

OK, dokter!

Ik herinner
het me niet.
Misschien de
kleur van ganzenpoep?

© 2022 Édition Glenat

Je bent meedogenloos! Je neemt wraak
vanwege zijn hartenlijst,
is dat het?

Het vreemdste aan
Marcus zijn niet zijn
goocheltrucs, maar dat hij een
hete meid als jij als laatste
rangschikt.

VERWACHT
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Sciencefiction - Phobos
Twaalf astronauten. Twaalf
spelers. Twaalf verliezers.
Vanuit anonimiteit opgestuwd naar
internationale glorie, staan de
 twaalf vrijers
van het Genesis-programma op het punt
Mars te bereiken en hun partner voor het
leven te kiezen. Naarmate het einde van
het speeddaten nadert, neemt de druk toe
en vallen de maskers. Léonor, de Franse
kandidate, wordt ingehaald door dit spel
waaraan ze niet wilde deelnemen. Maar
de regels zijn krom en de vrijers lopen het
risico allemaal verliezers te worden want
het de echte uitdaging is hun overleving voor
iedereen...

Phobos, de bekroonde bestseller-saga
is een gewichtloze sci-fi-thriller die
ruimteromantiek en een race om te overleven
combineert.
Phobos
2. De regels van het spel

 Victor Dixen
 Eduardo Francisco
ISBN: 9789464601275

Hardcover
80 blz.
€ 27,95
EERDER

VERSCHENEN

© 2022 Hachette Edition

Thriller - Het spookschip
Leestip: Sciencefiction
Kiliwatch
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Leestip: Sciencefiction Kiliwatch
Samen met haar makker BANJO, een
incontinente robot die een tikkie ouderwets
is, kruist KILIWATCH het pad, en de degens,
met een bonte stoet schurken, robots en
andere mafkezen, waarbij ze altijd een
simpele oplossing vindt voor de meest lastige
problemen...

© 2022 Editions Pauet

Kiliwatch

 &
Éric Hérenguel & co.
ISBN: 9789463732208
Hardcover
80 blz.
€ 20,95

Avontuur - Adventure Man
ik zei, als
reggie flipt...

man, ik ben gek
op de stad in dit
jaargetijde.
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... en ze is
reggie, ze zal
flippen...

claire!
wat?

... als we ze
met dit weer in
de dozen laten
zitten...

je zus
vroeg je
iets.

oke, het is
al goed.
... huh.

geef mij maar
de zware spullen
om te sjouwen.

zware spullen
en ik, we begrijpen
elkaar!
bovendien is het
de winkel van mama
en ik help haar
graag...

is dit...

... ik heb die oude hut al een tijd
niet gezien, maar het lijkt erop dat
ze een upgrade heeft gehad.

het zal wel goed
gaan, denk ik.

© 2022 Full Bleed

... hebben we 1
persoon minder, en de
collectie die we van
dit landgoed hebben
gekocht, zit vol met
oude papieren en
dagboeken...

okey, zware
dingen, daar
gaan we...

VERWACHT

NOVEMBER
OKTOBER 2022
2022

Avontuur - Adventure Man

COMPLEET SEIZOEN
IN 2 DELEN

Wat gebeurt er NA het einde
van de wereld?
Voor Claire Connell betekent dit dat
ze de erfenis van de legendarische
pulpheld ‘Adventureman’ heeft
gekregen. Nu leert Claire het dat zij
nu degene is die het moet opnemen
tegen de vijanden van Adventureman,
uit het verleden EN het heden...

Adventure Man

Seizoen 2, Een sprookje uit new York
 Matt Fraction
 Terry Dodson
1. Een sprookje uit new York
ISBN: 9789464601282

2. Een sprookje uit new York
ISBN: 9789464601299

Softcover
72 blz.
€ 10,95

AN
TUREM
ADVEN R € 17,95
O
O
V
2
1+

VOORDEELPAKKET

+

Historie - Literaire Klassiekers: Ivanhoe
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is de
tactiek voor
iedereen duidelijk?
ten aanval, heren!
voor de eer van
engeland!

huh?

KRA

waarom
waaieren ze nu
opeens uiteen?

K

ze
hakken ons in
de pan!

HA!

klA
De Bois-Guilbert
heeft gekozen voor een
wigformatie, terwijl hun
tegenstanders de focus leggen
op sterke flanken. kom op!
laat die lui proeven hoe
saksisch staal smaakt!

maakt niet
uit. laat de rest
dat saksische schorem op
afstand houden, dan pakken
wij de onterfde. Als hij
valt, volgt de rest
vanzelf.

NG

klANG
a
KRA

klA

aK

AU!
nu heb ik je,
onterfd stuk
vreten!

NG
Wilfred!

Ah!

© 2022 Editions Glenat
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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.
NIEUWE REEKS
COMPLEET VERHAAL

Literaire Klassiekers: Ivanhoe
 Stefano Enna
 Stefano Garau
ISBN: 9789464601008

Softcover
56 blz.
€ 10,95

Historie - Literaire Klassiekers: Sandokan

er is
een rood met
zwarte tijger op
zijn rug getatoeëerd.
dat zag ik toen ik hem
op het strand had
gevonden.

hij vertelde me
dat alleen de prinsen
van Varani met die tijger
getatoeëerd mochten
worden, als symbool van
hun recht op de troon,
en dat ik op een dag
zijn vorstin zou
worden!

onzin! ik laat
u liever doden dan
dat die woesteling
u ontvoert!

hij is
teruggekeerd
voor mij.

wat?
En dat
vertelt u
nu pas?

© 2022 Editions Glenat

Luitenant,
het is niet nodig
dit te vertellen aan
Sir William…

Het
zijn slechts
de romantische
fantasieën van een
naïef meisje. Een goed
engels huwelijk zet
dat wel even recht.

VERWACHT

NOVEMBER 2022

VERWACHT

NOVEMBER 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...

NIEUWE REEKS
COMPLEET VERHAAL

Literaire Klassiekers:
Sandokan
 Stefano Enna
 Nico Tamburo
ISBN: 9789464601015

Softcover
56 blz.
€ 10,95

Thriller - Het spookschip
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Het lijkt ongelooflijk,
maar als de aannames van
dokter Gibbs correct zijn, is
de zoon van mijnheer Meyer
daar niet meer veilig...

God! Ik hoop dat...

Er brandt licht! Misschien ben ik dan
toch iets te snel in paniek geraakt!
Ik ben er bijna.

meneer Meyer? Bent u daar, meneer Meyer?

© 2022 Casterman

Oh my Lord! laat het niet waar zijn!

Meneer Meyer?

VERWACHT
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Thriller - Het spookschip
Het spookschip
&Devig
De avonturen van Scott Leblanc
ISBN: 9789464600407

Softcover
48 blz.
€ 10,95

COMPLEET VERHAAL

1951, oostkust van de Verenigde Staten. Een priester
in de bloei van zijn leven, pater Mils, wordt toevallig
geconfronteerd met een mysterieuze ziekte die een van
zijn parochianen bijna dodelijk treft. De patiënt is echter
niet alleen. Bewogen door medeleven, is Mils vastbesloten
een genezing te vinden. Al snel ontdekt
hij nog een patiënt in het nabijgelegen
ziekenhuis, en vervolgens verschillende
soortgelijke gevallen in verschillende delen
van de Verenigde Staten. Elke keer dat hij
hen probeert te benaderen,
verdwijnen de zieken op
het laatste moment.
Wie willen koste wat
kost vermijden
dat pater Mils
hen spreekt. En
waarom?

- Het
spookschip
Thriller - DeThriller
avonturen van
professor
Baltimont
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GOED!!! DIE
HEEFT ZIJN
BEKOMST!
HOPELIJK IS DE
PROFESSOR
IN ORDE!

BALTIMONT WEET NET OP
TIJD ACHTER EEN ROTS TE
SCHUILEN, WAAR HIJ GETUIGE
IS VAN DE DOOD VAN HET
ZEEMONSTER.

BLOODY
HELL!

ZE TREFFEN BALTIMONT ONGEDEERD AAN BIJ
HET KARKAS VAN HET ENORME SCHAALDIER.

Wat een
vreselijk wapen
heb je daar,
mister Hugues!

Ja, die was
hard nodig om
zo’n gedrocht
te verslaan!

Kom op, hoog
tijd om terug
te gaan. Onze
reserves raken
uitgeput.

NA EEN ZWIJGZAME
WANDELING BEREIKT
HET GROEPJE EINDELIJK
DE ABYSS.

Oké,
prof.

Dit aangrijpende uitstapje
heeft bewezen dat we op
de goede weg zijn met onze
dosering. Nog een paar
tests en we zijn rond.

GENIETEND VAN
EEN WELVERDIENDE
VRIJHEID, WANDELT
VERA DOOR DE
GANGEN...

... ALS PLOTSELING EEN
RADIOGESPREK HAAR
AANDACHT TREKT.
Ja, Herr Hugues bevestigt
het. Alle manschappen
moeten klaarstaan, samen
met hun wapens.

© 2022 Editions Claire de Lune

We gaan de
laatste fase in
van 'Operatie
Sarcofaag'.
Een nieuwe
dageraad wenkt...

Het 4e Rijk is
in opmars en
Edward HUGUES
is onze FÜHRER.
SIEG HEIL!
HEIL HUGUES!

Ja, hahaha, en ik kan
niet wachten op de
diepwatertests!

Nou, nou, lieve Vera Roma,
het is niet netjes om
mensen af te luisteren!
HUGUES!

VERWACHT
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Thriller - De avonturen van professor Baltimont

Oktober 1838. De Engelse brik “The Beatrice” is op weg naar het Verenigd Koninkrijk met aan
boord de sarcofaag van de farao Mykerinos. Om nogal obscure redenen verdwijnt het schip
nabij Cartagena
(Spanje) in zee, en neemt daarbij sarcofaag van de beroemde koning van
Egypte mee de diepte in. 1952. De getalenteerde natuurkundige
professor Baltimont voltooit zijn werk aan een speciaal edelgas
genaamd Zargon. Dit gas kan de mens laten ademen in tot dusver
ontoegankelijke zeediepten en opent daarmee perspectieven voor
het veroveren van alle onderzeese gebieden van onze planeet. De
Amerikaanse miljardair Edward Hugues doet een beroep op
Baltimont en vraagt hem of hij wil helpen bij een waanzinnig
project, namelijk de sarcofaag van Mykerinos vinden.

VOORDEELPAKKET

De avonturen van
professor Baltimont
VOOREELPAKKET
&Jal
Deel 1 + 2
2 x Softcover
2 x 48 blz.
€ 17,95

Thriller
- Het Christie
spookschip
Detective
- Agatha

NEE ! DE POLITIE
ACHTERVOLGT DE
VERKEERDE WAGEN !

© 2022 Editions Paquet

EN DE MAN DIE ACHTER HET STUUR
VAN DE ANDERE WAGEN ZAT, DAT
IS ONMOGELIJK, DAT WAS…

VERWACHT
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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

Miss Marple in Hotel Bertram
Dominique Ziegler
Olivier Dauger
Agatha Christie, Moord in de bibliotheek
ISBN: 9789464601022 - SC - 64 blz. - € 10,95

Thriller
- Het Christie
spookschip
Detective
- Agatha
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ieDeReEn kEnT HeT VeRhAaL VaN DiE joNgE
ScHrijVeR DiE, oM De aAnDaChT Te tReKkEn
vAn al diE OnVeRsChilLiGe uitGeVeRs, NiEt hAd
gEsChRoOmD Om zijN RoMaN Te bEginNeN
MeT EeN BefaAmDe uitRoEp vAn dE HeRtOgin...

mijN GoD!

dit vErHaAl bEginT Op dEzElFdE MaNiEr, BeHaLvE
DaT De jOnGeDaMe die dEzE KrEeT in dE EtHeR
SlinGeRdE, iN NiEtS LeEk oP EeN HeRtOgin.

hEt wArEn dE EeRsTe dAgEn vAn juni.
iK HaD ZojuisT WaT ZaKeN GeReGeLd iN
PaRijs, En iK HaD De sNeLtRein gEnOmEn
oM TeRuG Te kErEn nAaR LoNdEn,
WaAr iK EeN ApPaRtEmEnT DeElDe mEt
mijN OuDe vRiEnD HeRculE PoirOt.

aHum!

oei, iK HeB MeNeEr gEsHoCkEeRd!… eXcusEeRt u
mij mijN TaAlGeBruiK, eEn eChTe dAmE OnWaArDiG,
mAaR HeT BlijKt dAt iK Mijn zus bEn vErLoReN!

DaT Zou je
nieT ZeGgEn.
AaN uw gEzicHt
tE ZiEn mAg u
mij nieT ErG.

ArMe mEiD. iK BeN
TeN EiNdE RaAd!

DaT SpijT Me zEeR.

HAHAHA!
HéHéHé!

© 2022 Editions Paquet
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Detective - Agatha Christie
Drie verhalen uit de succesvolle Agatha
Christie reeks zijn gebundeld in dit derde
Collector Pack met maar liefst twee
verhalen van de Belgische besnorde held:
Hercule Poirot!
- De zaak Styles
- En toen waren er nog maar...
- Moord op de golflinks

Agatha Christie

Agatha Christie softcover 7/8/9
Collector Pack 3
Dominique Ziegler
Olivier Dauger
ISBN: 9789464601305

3 x SC
64 + 80 + 64 blz.
€ 10,95

INHOUD

EERDER

VERSCHENEN

Thriller
- Het
Thriller
- De Cirkel
vanspookschip
Minsk
WIL JE HET CANVAS IN
DE FIK STEKEN? HET
CANVAS, KARE?

SNEL,
VERDOMME!

DE
SENSOR!

HOUD HEM
ONDER DE
SENSOR!

© 2022 Editions Glenat
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Thriller - De Cirkel van Minsk
Zal de cirkel zich binnenkort sluiten?
Wat te doen als je vastzit in een volledig
afgesloten ruimte die volloopt met water? Dat is
de vraag waar Iannis snel een antwoord op moet
vinden, wil hij zijn onderzoek naar de Cirkel van
Minsk kunnen afronden, een utopisch project
geleid door vijf soldaten die hebben besloten het
aangezicht van de wereld te veranderen dankzij
een kolossaal verkregen fortuin.
Het grootse slot van een filosofische en
politieke thriller, boordevol actie en boeiende
dialogen...

De Cirkel van Minsk

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

Frank Giraud
El Libertador, De 10 Geboden, XIII Mysterie
Jean-Marc Stalner
Malheig, Ketens van Vuur, Fabien M.
5/5. De straf
ISBN: 9789464601312

Softcover
48 blz.
€ 10,95

EERDER

VERSCHENEN

spookschip
Leestip:Thriller
Thriller -- Het
Hedge
fund
Wat zullen we doen ?
Nog eentje om het
af te leren ?

VERWACHT
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OP dit tijdstip heb
je eigenlijk alleen
nog maar Di Duca’s.
Ik kom er af en toe
weleens. De meiden
zijn er te gek.

Heho ! Ik heb hun
nummer! waar
gaan we heen ?

tuttut, luister nu eens, Frank ! Neem de boel
eens serieus, laat het er niet bij hangen ! Zoals
die huur van ons nieuwe pand ! Dat staat nog
steeds op jouw naam ! Waar wacht je toch op
om dat op naam van de zaak te zetten ?

Je spoelt elke
maand tienduizend
dollar door de WC !

Bent u Frank Carvale ?
De heer Di DUca geeft een
besloten feestje hierboven,
hij wil u graag uitnodigen,
samen met uw vrienden.

Alex, je zeurt!
Ik heb geen
tijd voor al dat
papierwerk…

waar zou ik me eigenlijk druk
over maken ? Tienduizend dollar,
dat stelt toch niks voor ?
Kijk eens naar Correga, die
begrijpt het wel !

Meneer Carvale ! van
harte welkom in Di Duca’s !

© 2022 Mediatoon
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Robert de Niro was hier ook
al eens, wist u dat ? Twee keer
zelfs, hij is een echte vriend.
Alstublieft, vertel uw vrienden
dat ze zich amuseren !

Leestip: Thriller - Hedge fund

VERWACHT
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Ik weet zeker dat ze dat prima
kunnen zonder mijn autorisatie,
maar evengoed bedankt. Hoe
weet u trouwens wie ik ben ?

Van televisie, tijdschriften !
Kom zeg, Frank, iedereen heeft het de
laatste tijd alleen maar over jou ! Mijn
partners zijn vol lof over je…

Ze blijven maar aandringen:
‘He Donnie ! Waarom zetten
we ons geld niet bij
meneer Carvale ?’

Carvale,
dat klinkt wel
erg italiaans,
of niet ?

INHOUD

Mijn grootvader
..
kwam uit Piemont.

Ik wil u niet teleurstellen, meneer di Duca,
maar het instapkaartje
is behoorlijk duur.

We zijn altijd op zoek naar
nieuwe manieren om zonder risico
te investeren. Zolang het maar
wat oplevert.

Mijn activiteiten
genereren heel veel
geld, meneer Carvale.
En dan bedoel ik
precies dat: heel veel.

Hedge Fund Collector Pack 1

hagelwit... als sneeuw.
als u begrijpt
wat ik bedoel.

Hedge Fund Collector Pack 2 Patrick

Maar het isTristan Roulot
Patrick geld
Hénaff
dat je niet

Hénaff Tristan Roulot

gemakkelijk
ISBN: 9789460787973

ISBN: 9789463739962

zomaar wegzet.

3 x Softcover - 3 x 48 blz. - € 32,95

4 x Softcover - 4 x 48 blz.
- € 43,95
Een service waar we
graag vorstelijk voor
betalen, Frank.

Ik geloof niet dat ik het goed kan
volgen, maar ik vermoed dat dit
niet echt past in onze policy.

Alles wat we ondernemen
geschiedt strikt binnen
het kader van de wet.

Des te beter, dan hoeven
we het er verder niet over te
hebben ! Amerika heeft kerels
als jij hard nodig, Frank !
Altijd de rug recht houden.
Maar bel gerust als je van
mening mocht veranderen !

INHOUD
Wat moest
Di Duca van je ?

Heel bizar… ik vermoed
dat hij voorstelde om
geld wit te wassen,
ik zei nee. maar goed, ik
pak m’n biezen. morgen
weer vroeg op.

- 15 -

Thriller - -Het
spookschip
Vliegtuigen
Luchtpost

VERWACHT

NOVEMBER 2022

Iedereen paraat,
mannen!

Op het moment dat het vliegtuig de
grond raakt, is het nog altijd van
belang dat we met de kabels de
vleugels in evenwicht houden.
OPGELET!
DAAR KOMT-IE!

NU!

Niet loslaten!
Houd hem in evenwicht
tot we in de hangar zijn.

Nu begrijp ik
waarom men hier zegt dat
stenen kunnen vliegen!

Het vliegtuig heeft flinke
schade. Jullie moeten
zeker tot morgen hier
blijven. Moet je die
signaalkabels zien!

Ik wil helemaal
niets meer zien!

Ik wil nu alleen nog
maar een warm bad
en een hele nacht
flink slapen!

© 2022 Mediatoon
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Vliegtuigen - Luchtpost
Antoine de Saint-Exupéry droomt ervan om
piloot te worden. In het voetspoor van Mermoz
en Guillaumet, lukt het hem om in Toulouse
aan het werk te gaan bij de luchtpost. Al snel
wordt de jongeman geplaatst in Kaap Juby,
een strategische tussenstop, midden in de
Sahara. Daar vindt hij door zijn contact met
de inheemse stammen de inspiratie voor zijn
eerste roman ‘Zuid-Mail’ (1929). Maar ook
voor het verhaal dat hem later wereldberoemd
zal maken: ‘De kleine prins’(1943).
In een subtiel verhaal, geïnspireerd op
waargebeurde feiten, vertellen PierreRoland Saint- Dizier en Cédric Fernandez de
geschiedenis van de luchtpost door de ogen
van de mensen die er werkten, vaak met
gevaar voor hun eigen leven.
LAATSTE DEEL

SERIE COMPLEET

Luchtpost

3/3 De metgezel van de wind
P.R. Saint Dizier
C. Fernandez
ISBN: 9789464601329

Softcover
48 blz.
€ 10,95
EERDER

VERSCHENEN

Thriller - Thriller Cluster Collector Pack
JE BENT DE SJAAK.
DUS KOM JE BELOFTE
NA: WIE BETAALDE JE OM
MARCUS IN DE VAL TE
LOKKEN?

NIEMAND. HET WAS MIJN
MEESTERES, DIE ME…

JE WEET WAT ER GEBEURT MET GOKKERS DIE HUN
WOORD BREKEN. DAN LACHT VROUWE FORTUNA PLOTS
NIET MEER ZO LIEF NAAR ZE! JOUW BEURS ZIT VEEL
TE VOL VOOR EEN EX-SLAAF, ZELFS VOOR EENTJE
MET GELUK IN HET SPEL… WIE BETAALDE JE?

DE MACHTEN VAN DE HEL!
WEES NIET TE NIEUWSGIERIG OF JE
KOMT GRUWELIJK AAN JE EIND!

GRIJP HEM, AKTOR!

AAHHH!
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GEEF ANTWOORD!
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NOVEMBER 2022

Thriller - Thriller Cluster Collector Pack
Thriller
Cluster Collector Pack
ISBN: 9789464601480

2 x Hardcover
2 x 96 blz.
€ 59,95

Salomé

Ogen van Jade

Rentmeester Lo, een gerespecteerd man,
wordt in het holst van de nacht vermoord door
een mysterieuze boogschutter. Het lijkt alsof
Lo alleen maar goede eigenschappen had, en
alleen vrienden. Maar dan ontdekt politieinspecteur Wang dat Lo een voorliefde had
voor gokken en vrouwen, dat hij banden had
met een prostituee en dat hij verwikkeld was in
een mogelijke affaire met de zwangere vrouw
van zijn werkgever. Wangs onderzoek wordt
nog gecompliceerder als de hoofdverdachte
een pirate blijkt met wie hij
een amoureus verleden deelt...

Als je een slaaf bent zoals Salomé,
kun je dan van de zoon van de familie houden die je bezit? Zonder enige hoop ooit zijn vrouw te worden...
Vooral wanneer de jonge man in
kwestie, Marcus, wordt beschuldigd
van een moord. Terwijl Markus liever vlucht dan een wisse dood onder
ogen te zien, zal Salomé proberen
hem vrij te pleiten. Want naast haar
bekende talenten voor waarzeggerij,
is ze begiftigd met een ongeëvenaard inzicht dat haar zeker in staat
zal stellen Marcus’ naam te zuiveren.
In ruil daarvoor kan ze haar vrijheid
verdienen en misschien toestemming
om met Marcus te trouwen...

Salomé

 Éric Prungnaud
 Giuseppe Palumbo
ISBN: 9789463738064

Hardcover
96 blz.

Ogen van jade

 Patrick Weber Sparta,
Viking
 Amanuel Tenderini
ISBN: 9789463738057

Hardcover
96 blz.

INHOUD

SYMBIOTE SPIDER-MAN COLLECTOR PACK
Iedereen weet dat het zwarte pak dat SpiderMan kreeg tijdens de Geheime Oorlogen
uiteindelijk de gevaarlijke schurk Venom werd,
maar wat gebeurde er voordat Peter Parker
de sinistere geheimen van de symbiont
ontdekte? Dit is een van die avonturen uit de
tijd dat Spider-Man zijn zwarte pak droeg…
en zo de aandacht trok van Mysterio. Speelt
de meesterillusionist straks Black Cat en de
muurkruiper tegen elkaar uit? In een ander
avontuur uit die tijd, krijgt Spider-Man het
aan de stok met Hobgoblin. Want hoe komt
Hobgoblin aan zijn nieuwe magische krachten?
En waarom is de hele wereld veranderd in één
grote nachtmerrie?

Symbiote Spider-Man Collector Pack
David
Land

ISBN: 9789464601336

4 x SC
4 x 64 blz.
€ 43,95

© 2022 MARVEL

INHOUD
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NOVEMBER 2022

VERWACHT

OKTOBER 2022

CAPTAIN AMERICA, WINTERSOLDIER COLLECTOR PACK
WIE IS DE WINTER SOLDIER?
Red Skull is dood. De aartsvijand van
Captain America is neergeschoten door
een mysterieuze spion van voormalig KGBagent Aleksander Lukin. De buit: de Cosmic
Cube, een machtig voorwerp dat na een
bomaanslag in Philadelphia nu volledig is
opgeladen. Is Red Skull echt dood? Wat zijn
Lukins plannen? En wat weet S.H.I.E.L.D.
over Bucky, Captain America’s voormalige
partner?
Samen met oorlogsveteraan Nick Fury en
collega Sharon Carter gaat Captain America
op zoek naar antwoorden. De vraag is alleen:
is hij wel voorbereid op wat hij tijdens zijn
speurtocht zal ontdekken? En boven alles
die ene vraag… wie is de Winter Soldier?

Captain America,
Wintersoldier Collector Pack
Brubaker
Epting

ISBN: 9789464601342

4 x SC
4 x 64 blz.
€ 43,95

INHOUD

© 2022 MARVEL
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MARVEL ACTION ORIGINS
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WAT?

SCHIETEN!
SCHIETEN!

DAN DOE
IK JULLIE
PIJN!

NEE!
MANNETJES!

PAS
OP!

IEDEREEN EROPAF!
WE MOETEN DIE...
HULK VOLGEN.

WAT IS
DAT HULKIGE
MONSTER?

© 2022 MARVEL

BETTY?

HOE KENT HET...
HOE WEET HET
MIJN NAAM?

OH,
DOCTER
BANNER.

U HEEFT MIJN
LEVEN GERED EN
KIJK WAT HIJ MET U
HEEFT GEDAAN!

IK MOET
U HELPEN.

VERWACHT

OKTOBER 2022

MARVEL ACTION ORIGINS
HOE HET BEGON!
Deel de belangrijkste momenten uit de
geschiedenis van Marvel met een nieuwe
generatie lezers!
Bruce Banner wordt blootgesteld aan
gammastraling die hem verandert in het razende
monster genaamd The Hulk! Dan wordt Eddie
Brock blootgesteld aan een Symbiont die zijn
lichaam overneemt en zichzelf Venom noemt!
Miles Morales pakt de mantel van Spider-Man
op na zijn eigen spinnenbeet en een experiment
op Rhino geeft hem bovenmenselijke kracht die
hij onmiddellijk voor het kwaad gebruikt!

MARVEL ACTION
Origins
Eliopoulos
Suvanny

ISBN: 9789464601350

EERDER

SoftCover
56 blz.
€ 10,95

VERSCHENEN

SPIDER-MAN / BLACK CAT
LUISTER NAAR ME, JE WAS GEVANGEN IN
EEN CIRKEL VAN MISBRUIK WAAR
JE GEEN CONTROLE OVER HAD. MAAR
NU BEN JE UIT DIE CIRKEL GESTAPT
EN KUN JE HET ACHTER JE LATEN.

NEE! IK ZAL NIEMAND ANDERS
VERTELLEN OVER WAT HIJ ME AAN HEEFT
GEDAAN! NIEMAND ZAL ME BEGRIJPEN,
ZE ZULLEN ME UITLACHEN!

DE RECHTBANK ZAL
BEGRIP HEBBEN VOOR
WAT JE DEED EN MET
THERAPIE...

DE ENIGE MANIER OM
TE HELEN IS DOOR TE
LEREN ACCEPTEREN WAT
JE GEDAAN HEBT, FRANCIS,
EN MET WAT JOU IS
AANGEDAAN.

JIJ HEBT GEEN IDEE
HOE ERG IK ME SCHAAM.
JE WEET ECHT NIET HOE
HET VOELT, WAAR IK
DOORHEEN MOEST.
JAWEL,
FRANCIS.

© 2022 MARVEL

HOE MOET
JIJ DAT IN
HEMELSNAAM
WETEN?

OMDAT OOK IK
VERKRACHT BEN.

VERWACHT

NOVEMBER 2022
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SPIDER-MAN / BLACK CAT

OKTOBER 2022

De mysterieuze verdwijning van een oude
vriend brengt Felicia Hardy, de Black Cat, op
zoek naar antwoxorden naar New York. Een
zekere webslingerende ex-geliefde van haar
volgt hetzelfde spoor. Hoe lang duurt het
voordat ze hun kennismaking vernieuwen?

3/3. Spider-Man / Black Cat

   
Kevin Smith
 Terry Dodson
ISBN 3: 9789464601374

Softcover
56 blz
€ 10,95

LAATSTE DEEL

SERIE COMPLEET!

EERDER

VERSCHENEN

Leestip: SPIDER-MAN MARVEL KNIGHTS

VERWACHT

NOVEMBER 2022

MARVEL KNIGHTS Spider-Man Collector Pack
bevat het complete verhaal in 6 delen.

INHOUD

Een mysterieuze schurk heeft de geheime
identiteit van de muurkruiper ontdekt...
en nu verandert hij het leven van Peter Parker
stukje bij beetje in een nachtmerrie. Zijn
vrouw Mary Jane, zijn tante May; niemand is
nog veilig. Hoe ver gaat Spider-Man om zijn
naasten te beschermen? Bij wie klopt hij aan
voor hulp? En welke vijanden kruisen zijn pad
tijdens deze race tegen de klok?

Spider-Man MARVEL Knights
Collector Pack
Mark Millar
Terry Dodson

© 2022 MARVEL

ISBN: 9789463736510

6 x SC
6 x 64 blz.
€ 65,95

VERWACHT
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Leestip: DC COLLECTOR PACK

Doomsday Clock
ISBN: 9789463733441
6 x Softcover - 6 x 72 blz - € 65,95

The Batman’s Grave
ISBN: 9789463739863
4 x Softcover - 4 x 72 blz - € 43,95

© 2022 DC Comics

ISBN: 9789463737043
4 x Softcover -4 x 56 blz - € 65,95

Sciencefiction - Wardane

© 2022 Pangolin Comics
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Sciencefiction - Wardane
Lang geleden was de Marianentrog de diepst bekende
plek in de Stille Oceaan. De druk op de bodem was
duizend keer hoger dan die aan de oppervlakte,
waardoor grondig onderzoek onmogelijk was. En zelfs
nu het water verdwenen is, blijft de Lacune (zoals de
Trench nu officieel heet) een gebied vol mysteries en
raadsels, waar paniek heerst en logica verloren gaat.

© 2022 Pangolin Comics

Een wijs man kiest een gewapend konvooi om mee te
reizen, terwijl dwazen de reis door de Trench te voet
wagen. Wardane biedt zijn diensten aan als gids en
probeert zo min mogelijk na te denken over wat er in
de Lacune gebeurt. Tot hij tijdens een passage volledig
uit de hand loopt en hij geen andere keuze heeft dan
in te grijpen.

Wardane 2

Hemel op aarde
 Marc Legendre
 Patrick Cornelis
48 blz.
Hardcover
+ gesigneerde Art-Print

Wardane 2

Premium Pack HC
+ Sketchbook SC
+ 2 gesigneerde Art-Prints
ISBN: onbekend

ISBN: onbekend

€ 35,00
Gold Pack HC
+ Genummerde en
gesigneerde Limited Version
+ Sketchbook SC
+ 2 gesigneerde Art-Prints

48 blz.

ISBN: onbekend

ISBN: onbekend

€ 19,95
Softcover

€ 75,00

EERDER

VERSCHENEN

Leestip: Sciencefiction Urban Collector Pack

VERWACHT
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Leestip: Sciencefiction Urban Collector Pack
In een niet zo verre toekomst, op 300.000
hectare, met bijna 18 miljoen bezoekers per
dag is Plezierpiek het grootste pretpark van
de melkweg, en de stad van alle ondeugden!
Een wereld waar mensen twee weken per
jaar kunnen genieten, terwijl ze de rest van
het jaar uitgebuit worden. Maar dat trekt
ook misdadigers aan van allerlei soorten...

Urban Collector Pack

© 2022 Editions Futuropolis

 Luc Brunschwig
Conan de avonturier, XIII Mystery
 Roberto Ricci
ISBN: 9789463739979

5 x Softcover
5 x 48 blz.
€ 54,95

COMPLETE

SERIE

INHOUD

© 2022 OMiniky Ediciones

Art Book - Peter Straubel
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Art Book - Peter Straubel
De Duitse illustrator
Peter Straubel verkent de wereld
van Manga!

Peter Straubel

Manga Style
 Peter Straubel
Softcover
ISBN: onbekend

112 blz.
€ 16,90

© 2022 OMiniky Ediciones

Art Book - HQubes
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Art Book - HQubes
HQubes of ‘Cubes’
is een digital artist uit Singapore.
Tekenen is zijn leven lang al een
hobby en naarmate hij er meer
oefening, geduld en liefde in
steekt, wordt het werk steeds
beter. Soms is zijn art wat pikant,
maar dat is juist leuk, toch?

HQubes

Manga Style
 HQubes
Softcover
ISBN: onbekend

112 blz.
€ 16,90

© 2022 Editions Caurette

Art Book - Khat
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Art Book - Khat
Hicham Habchi is een conceptartiest en
stripartiest, geboren en getogen in Marokko
en momenteel woonachtig in Bay Area California. Hij werkte aan veel bekende IP’s zoals
League of Legends, Overwatch, Borderlands
3, Batman Comics, Spawn Comics en meer...
momenteel werkzaam als Principal Concept
Artist voor Riot Games. Hij verdiept zich in
alles wat met strips en videogames te maken
heeft, vooral de creatieve en conceptontwikkelingskant ervan. Zijn kunstwerken raken alle
soorten werken die verband houden met kunst
en creativiteit en weerspiegelen veel verwijzingen naar strips, advertenties, videogames
en het stadsleven.

Khat

 Hicham Habchi
Hardcover

ISBN: 9782382890240

200 blz.
€ 39,00

Leestip: Art

© 2022 Editions Caurette

Book Hardcover

VERWACHT

NOVEMBER 2022

VERWACHT

NOVEMBER 2022

Leestip: Art

Book - Hardcover

# Hardcover

Door toenemende censuur, publiceert #hardcover juist expliciete kunstwerken gemaakt door gevestigde
professionals die geloven in de vrijheid om onze seksualiteit te verkennen door middel van kunst.
#Hardcover 1 - ISBN: 9791096315390 - Hardcover - 160 blz. - € 48,00
#Hardcover 2 - ISBN: 9791096315758 - Hardcover - 184 blz. - € 48,00
#Hardcover 3 - ISBN: 9782382890097 - Hardcover - 184 blz. - € 48,00

Avonturen van Panda

VERWACHT
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Panda is een Nederlandse stripreeks
geschreven en getekend door Marten Toonder.
De tekststrip liep van 1946 tot en met 1991. De
hoofdpersoon is een antropomorfe panda die
allerlei avonturen beleeft.
Er zijn in totaal 199 verhalen van Panda
verschenen, die eerst gepubliceerd zijn in
verschillende Nederlandse kranten. De reeks
is grotendeels geschreven en getekend door
medewerkers van de Toonder Studio’s, maar is
steeds gepubliceerd onder de naam van Marten
Toonder. Een van de bekendste schrijvers/
tekenaars van de verhalen is Piet Wijn (o.a.
bekend van de strip Douwe Dabbert).

De avonturen van Panda 33

 Marten Toonder
 Piet Wijn
Hardcover
ISBN: onbekend

160 blz.
€ 57,50
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Leestip: Avonturen van Panda

Leestip: De avonturen van Panda 1,30,31,32
 Marten Toonder
 Piet Wijn

Hardcover
160 blz.
€ 57,50

