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DARK DRAGON BOOKS

WOLVERINE WEAPON X - INTEGRAAL

VERWACHT

DECEMBER 2022

zoals die ouwe
gabber al zei...

de apocalyps. als alle
geheimen worden onthuld en alle
losse eindjes worden afgerond.

de hel...

de hel
breekt
los!

VERWACHT

DECEMBER 2022

WOLVERINE WEAPON X - INTEGRAAL
Na te zijn gegijzeld door een experimentele
Canadese
militair
wetenschappelijke
onderzoek wordt Logan getransformeerd in
Weapon X, een onstuitbare moordmachine
met een onverwoestbaar Adamantium-skelet
en vlijmscherpe klauwen. Maar het lukt zijn
ontvoerders niet om het monster dat zij gemaakt
hebben, opgesloten te houden in hun lab. Zij
zullen zijn woede onder ogen moeten zien!

HARDCOVER

Wolverine
Weapon X

 &
Barry Windsor-Smith
200 blz
Hardcover
ISBN: 9789464601381

€ 39,95

COMPLEET VERHAAL

WOLVERINE WEAPON X - INTEGRAAL - ARTIST EDITION

VERWACHT

DECEMBER 2022

zoals die ouwe
gabber al zei...

de apocalyps. als alle
geheimen worden onthuld en alle
losse eindjes worden afgerond.

de hel...

de hel
breekt
los!

VERWACHT

DECEMBER 2022

WOLVERINE WEAPON X - INTEGRAAL - ARTIST EDITION
Geschreven, geïllustreerd en ingekleurd door
auteur-maker en meesterverteller Barry WindsorSmith, is het onmiskenbaar een van de grootste
Wolverine-verhalen ooit verteld.

Dit werk is onlangs gerestaureerd op basis van
originele bronnen. Voor de Artist Edition is gekozen
voor de zwart-wit versie, zodat het werk van Barry
Windsor-Smith nog beter tot zijn recht komt.

Wolverine Weapon X

 &  Barry Windsor-Smith
200 blz
Zwart Wit Artist Edition
ISBN: 9789464601398

€ 69,95
ARTIST EDITION
BEPERKTE OPLAGE

Wolverine Weapon X
Collector Pack

2 x 200 blz
Collector Pack met Hardcover + Artist-Edition
ISBN: 9789464601404

Introductieprijs € 99,95

LEESTIP WOLVERINE COLLECTOR PACKS
BEN
JE DOOF
OF ZO?

BEN JE
KLAAR VOOR JE
PAK SLAAG?

wil Die
eikel ons
soms boos
maken?

VERWACHT

DECEMBER 2022

VERWACHT

LEESTIP WOLVERINE COLLECTOR PACKS

DECEMBER 2022

INHOUD

Wolverine Old Man Logan
Collector Pack Compleet

 Mark Millar Steve Mc Niven
ISBN: 9789463732833 - 4 x SC - 4 x 48 blz. - € 43,95

INHOUD

Death of - Wolverine- Origin
Collector Pack Compleet

 Jenkins / Soule Kubert / Mc Niven
ISBN: 9789463736343 - 4 x SC - 4 x 48 blz. - € 43,95

Thriller- Druuna,
- Het Het
spookschip
Erotiek
begin

het lijkt
erop dat je
gelijk hebt, laat
ik niets verdachts
zien, ik denk echt
dat ons werk
hier al klaar
is ...

© 2022 Editions Glenat

VERWACHT

DECEMBER 2022

... nu kan de pret
beginnen!

klootzak,
wat ga je
doen?

VERWACHT

DECEMBER 2022

Erotiek - Druuna, Het begin
Druuna, Het begin
 Alessio Schreiner
  EON
Hardcover
ISBN: 9789464601411

64 blz.
€ 24,95

De proloog van Druuna.

NIEUWE CYCLUS
DEEL 1 VAN 3

Op een dag werd de wereld geteisterd door een virus dat alle mannen transformeerden in
verschrikkelijke bloeddorstige mutanten. Maar was een tijd voor de ramp. Een tijd waarin hoop
nog steeds werd gekoesterd. In die voorbije wereld leeft Druuna,, mooier en sensueler dan ooit.
Ze probeert te overleven in dit universum dat gedoemd is te sterven en al besmet is door chaos en
ongedierte. De wereld zal nooit gered kunnen worden. Maar ze kan het proberen...

Deze nieuwe trilogie, die voorafgaat aan Druuna, vertelt de gebeurtenissen die leidden tot de
eerste aflevering van de mythische erotische serie. Serpieri vertrouwde zijn geesteskind toe
aan de deskundige handen van Alessio Schreiner en Eon, Italiaanse auteurs wiens liefde voor
de tekenstijl, Druuna en haar universum op elke pagina voelbaar is.

Thriller
Het
spookschip
Erotiek
- Druuna,-Het
begin
- Luxe editie

VERWACHT

DECEMBER 2022

druuna!

Ik zag
de soldaten
weggaan,
zagen zij
jou?

je bent
eindelijk
terug!

het belangrijkste is dat je
nu hier bent.

© 2022 Editions Glenat

kom, ik wil de
liefde met je
bedrijven...

VERWACHT

DECEMBER 2022

Erotiek - Druuna, Het begin - Luxe editie

LUXE EDITIE
BEPERKTE OPLAGE
EXTRA DOSSIER

Druuna, Het begin LUXE editie
 Alessio Schreiner
  EON, Serpieri (Cover & Dossier)
Luxe editie met extra dossier
ISBN: 9789464601428

96 blz.
€ 49,95

Thriller
- Het
Oorlog
- Berlijn
wordtspookschip
ons graf

© 2022 Editions Paquet

we moeten
henri oppikken !

kom op jongens!

wij vallen
ook aan!!!

VERWACHT

DECEMBER 2022

VERWACHT

Oorlog - Berlijn wordt ons graf

DECEMBER 2022

Berlijn, 29 april 1945... De stad ligt in puin,
verwoest door de klappen van het brullende
Rode Leger. De Karel de Grote-divisie
wordt gebombardeerd en de opmars van
de overmacht is niet te stoppen. Het einde
is nabij. Voor het handjevol overgebleven
mannen is alle hoop vervlogen. De enige
verdediging is de aanval om een doorgang

door de rode hordes te forceren!

Schrijver en tekenaar Michel Koeniguer
overleed voordat hij het drieluik kon
afmaken. Vincenzo Giordano heeft het
einde van deze essentiële reeks gelukkig
stijlvol kunnen afronden.

Berlijn wordt ons graf
LAATSTE DEEL

SERIE COMPLEET

Berlijn wordt ons graf
Collector Pack Compleet

 Michel Koeniguer
  
Vincenzo Giordano
ISBN: 9789464601442

3 x Hardcover
3 x 48 blz.
€ 62,95

3/3 De laatste Heidenen
 Michel Koeniguer
  
Vincenzo Giordano
ISBN:9789464601435

Hardcover
48 blz.
€ 20,95

Thriller
HetTiger
spookschip
Oorlog -- Old

VERWACHT

DECEMBER 2022

honderden, soms meer dan duizend
vliegtuigen zoals B-17 ‘Flying Fortress’
en B-24 ‘Liberator’ bommenwerpers vliegen
over Hongarije en vallen doelen
in Duitsland aan.

De Hongaarse ‘Puma’-jagers waren zwaar in
de minderheid. Zei gebruiken verschillende
versies van de Bf 109 ‘Messzer’ om te vechten
tegen de geallieerde bommenwerpers en hun
moderne, langeafstands-escortejagers.

ze moeten het opnemen
tegen meedogenloze tegenstanders als de magnifieke P-51 ‘Mustang’ ,

de slanke twin-body
P-38 ‘Lightning’,

© 2022 Editions Paquet

en de zwaargewicht
P-47 ‘Thunderbolt’.

VERWACHT

DECEMBER 2022

Oorlog - Old Tiger
Drie minuten van een luchtgevecht
waarvan de verliezer vast lijkt te staan...
Een klein detail tijdens de grote Tweede
Wereldoorlog...
Het was niets meer dan een kort maar
intensief gevecht tussen een Hongaarse Me
210 Ca-1 bommenwerper en negen Sovjet Yak9-jagers. Dit is geen avonturenroman,

maar
het waargebeurde verhaal van de grootvader
van de auteur. Hij was degene die hem het
verlangen gaf om te tekenen. Een verhaal
gebaseerd op het gevangenschapsdagboek
dat deze piloot tijdens de oorlog bijhield.
Het is ook het verhaal van een al vergeten
vliegtuig, waarvan slechts enkele exemplaren
geproduceerd zijn.

COMPLEET VERHAAL
KLEINE OPLAGE
IN HARDCOVER

Old Tiger

&  
Gyula Pozsgay
ISBN: 9789464601459

Hardcover
48 blz.
€ 20,95

Thriller
- Het
Oorlog - Old
Tigerspookschip
Luxe

VERWACHT

DECEMBER 2022

De Ju 87 ‘Stuka’ bommenwerpers
worden uitgerust met 37 mm antitankkanonnen. In hun nieuwe rol worden ze
ingezet als gevechtsvliegtuigen tegen
tanks en andere gepantserde voertuigen.

© 2022 Editions Paquet

De belangrijkste doelen zijn
verschillende versies van de T-34
medium tank, de ISz-2 zware tanks en de
SzU-122 en SzU-152 aanvalskanonnen.

VERWACHT

DECEMBER 2022

Oorlog - Old Tiger Luxe

LUXE EDITIE
OPLAGE 100 STUKS
EXTRA DOSSIER

Old Tiger
Luxe editie + Art-Print

&  
Gyula Pozsgay
ISBN: 9789464601466

Hardcover
8 blz. extra dossier
56 blz.
€ 49,95

Western - Leather Stocking Kronieken
Louisa!

VERWACHT

DECEMBER 2022

rechter
Temple!
Elisabeth is
in het bos!
oh, nee!
mijnheer.
help
ons!

ja,
helaas
...
je bedoelt
dat Bess gevangen zit in
het vuur dat
die dwazen
hebben aangestoken?

leather
stocking!

laat haar
aan haar jas
naar beneden
zakken. Ik zal
haar vangen!

ah!
laat
maar los,
jufrouw
Temple!

en
oliver
dan?

de
baas?

© 2022 Varou Editions

het vuur
nam hem te
grazen... de
arme kerel!
hij kon niet
vluchten.
snuf!
wie is
daar?

het veld
is ontruimd...
vooruit!

hij
weet hoe
hij moet
springen!

VERWACHT

DECEMBER
OKTOBER 2022
2022

Western - Leather Stocking Kronieken

Natty Bumppo wordt door een lokale
landeigenaar
gedwongen
nieuwe
jachtwetten te gehoorzamen. Hij komt in
opstand en vindt bondgenoten in de dochter
van de landeigenaar en een mysterieuze
vreemdeling.

Dit klassieke Amerikaanse drama van
tegenstrijdige waarden is schitterend
verstript door George Ramaïoli.

COMPLEET
VERHAAL

Leather Stocking Kronieken
4/5 Pioniers
 &  George Ramaïoli
ISBN: 9789464601473

Hardcover
72 blz.
€ 20,95

EERDER

VERSCHENEN

FANTASTIC FOUR FULL CIRCLE

VERWACHT

DECEMBER 2022

Onze race om de ruimte ging niet om de
macht, maar dat is wel waar het op uitdraaide.

Voordat we de vlucht
maakten die alles veranderde, heb ik ben een lafaard
genoemd omdat hij meer
onderzoek wilde doen naar
de kosmische straling die
we tegen zouden komen.
als ik zijn ego niet gekrenkt
had, had Ben ons lot waarschijnlijk veranderd.

Mijn broer, Johnny, barstte
in vlammen uit. Reed kan zich
als rubber uitrekken en Ben
veranderde in steen.

dat waren we
hem verschuldigd.
we konden nog
maar net een
landing maken
met behulp van
de automatische
piloot.

ik werd
onzichtbaar.

maar wij waren
voor altijd
veranderd.

© 2022 MARVEL

we zweerden onze krachten
alleen te gebruiken om
anderen te helpen. We
zouden elkaar ook door
dik en dun steunen.
Vooral ben.

alleen de
verandering
van Ben was
permanent.

VERWACHT

DECEMBER 2022

FANTASTIC FOUR FULL CIRCLE
Het is een regenachtige nacht in Manhattan en
geen schepsel roert zich behalve . . . Ben Grimm.
Wanneer er plotseling een indringer in het
Baxter-gebouw verschijnt, worden de Fantastic
Four omringd door een zwerm binnendringende
parasieten. Deze aaswezens bestaande uit
negatieve energie komen naar de aarde met
behulp van een menselijke gastheer. Maar met
welk doel? En wie zit er achter deze eeuwige
invasie?
De Fantastic Four hebben geen andere keuze
dan naar de Negative Zone te reizen, een
buitenaards universum dat volledig bestaat uit
antimaterie, waarbij ze niet alleen hun eigen
leven riskeren, maar ook het lot van de kosmos!
COMPLEET
VERHAAL

Met gedurfde, levendige
kleuren en zijn kenmerkende
visuele verhalen, neemt Alex
Ross het topteam van superhelden van Marvel mee naar
plaatsen die alleen hij kan
illustreren.

Fantastic Four, Full
Circle
 &  Alex Ross
ISBN: 9789464601497

64 blz
Softcover
€ 10,95

DE BESTE COMPLETE VERHALEN
INHOUD

DC Icons zijn gemaakt door het Eisner Award-winnende
team van kunstenaar Alex Ross en schrijver Paul Dini!
Deze klassieke werken voor alle leeftijden bevatten de
iconische DC-personages in een uniek vertelformaat dat
aspecten van zowel strips als prentenboeken combineert.

DC Icons Collector Pack Compleet
Paul Dini Alex Ross
ISBN: 9789464601503

6 x SC
6 x 64 blz.
€ 65,95

VERWACHT

DECEMBER 2022

VERWACHT

LEESTIP: ALEX ROSS COLLECTOR PACKS

DECEMBER 2022

INHOUD

Kingdom Come Collector Pack Compleet

Mark Waid Alex Ross

Kingdom Come Collector Pack Compleet

Mark Waid Alex Ross

ISBN: 9789463739689

ISBN: 9789463739689

4 x SC - 4 x 72 blz. - € 43,95

4 x SC - 4 x 72 blz. - € 43,95

INHOUD

ALTERNATIEVE
COVER

© 2022 MARVEL

MARVELS COLLECTOR PACK

VERWACHT

DECEMBER 2022

VERWACHT

DECEMBER 2022

LEESTIP: ALEX ROSS COLLECTOR PACKS

INHOUD

MARVELS Collector Pack Compleet

Kurt Busiek Alex Ross
ISBN: 9789463732420

4 x SC - 4 x 56 blz. - € 44,95

VERWACHT

MARVEL ACTION WEB OF SPIDER-MAN

DECEMBER 2022

wat
doe jij
hier?

iron man
vroeg me om
even te komen kijken.

we hebben
geen babysitter
nodig!

prima, want jullie
kunnen me toch
niet betalen!

grapje, maar
we moeten wel
stoppen met ons
als kleuters te
gedragen als
we dit willen
stoppen.

ze komen
in al onze
systemen.

het lijken wel gremlins!
en dan niet die
grappige die niet nat
mogen worden.

mag ik voorstellen dat we
de hulp van
de Avengers
inroepen?

daar is
geen tijd
voor!

en, we
kunnen het
zelf!

© 2022 MARVEL

we
moeten w.e.b.
beschermen.
We moeten
alleen uitzoeken hoe
ze het doen.

oh, ik weet wel
hoe zij het voor
elkaar krijgen...

hoe
dan?

als een team!
en dat is precies
wat wij ook
gaan doen!

VERWACHT

DECEMBER 2022

MARVEL ACTION WEB OF SPIDER-MAN

Peter Parker. Spider Man. Wetenschapper. Onruststoker? Dankzij niemand minder dan Tony
Stark is zojuist een nieuw wetenschappelijk onderzoeksstation voor de tienerhelden van het
Marvel Universum voltooid, en Spider-Man heeft zojuist een uitnodiging gekregen om mee
te doen! Samenwerken met enkele van zijn favoriete gezichten uit het MARVEL universum
en het bedenken en bestuderen van een hele reeks geweldige nieuwe gadgets en met Iron
Man die de Worldwide Engineering Brigade in de gaten houdt, zal alles zeker goed gaan,
toch? Hoe dan ook, dankzij zijn nieuwe vrienden
staat Spider-Man op het punt zijn grote macht en
grote verantwoordelijkheid over de hele wereld
op zich te nemen. Helaas, waar Spidey gaat, volgt
meestal chaos! En hij staat o p het punt een groot,
groen, boos voorbeeld van chaos tegen te komen!

MARVEL ACTION
W.E.B. of Spider-Man
 Chinick
 Alburqueque

ISBN deel 1:9789464601510
ISBN deel 2: 9789464601527

Softcover
56 blz.
€ 10,95

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

© 2022 MARVEL

FANTASTIC FOUR LIFE STORY COLLECTOR PACK

VERWACHT

DECEMBER 2022

VERWACHT

DECEMBER 2022

FANTASTIC FOUR LIFE STORY COLLECTOR PACK

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN

Fantastic Four
Life Story
Collector Pack
Compleet

 Russel
 Izaakse

ISBN: 9789464601534

3 x Softcover
3 x 56 blz.
€32,95

De Fantastic Four…
in real time!
Ruim zestig jaar geleden werd geschiedenis geschreven met de
introductie van de Fantastic Four. Maar wat zou er zijn gebeurd
als in die tijd ook voor Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human
Torch en Thing zestig jaar waren verstreken? De ruimtewedloop, de
wapenwedloop en de Koude Oorlog houden de wereld in hun greep,
maar dat is nog niets vergeleken bij… de komst van Galactus!

VERWACHT

SPIDER-MAN LIFE STORY COLLECTOR PACK

DECEMBER 2022

…maar
ik word
er elke
dag BETER in.

Als Spidey dan.
Peter Parker
is een ANDER
verhaal.

© 2022 MARVEL

Een ochtend
vechten met
Mysterio betekent dat ik al
twee lessen
heb gemist.

ik heb een mooie stageplek
en over een jaar studeer ik
af. ik mag het NU niet verprutsen. Maar ja, zelfs al doe ik
ALLES goed, dan nog…

VERWACHT

DECEMBER 2022

SPIDER-MAN LIFE STORY COLLECTOR PACK

Spider-Man... in real time!
Bijna zestig jaar geleden werd geschiedenis geschreven
met de introductie van Spider-Man. Maar wat zou er zijn
gebeurd als in die tijd ook voor Peter Parker zestig jaar waren
verstreken? Wat als Spider-Man gewoon ouder was geworden?
Waren zijn avonturen hetzelfde gebleven? Of zou de wereld er
heel anders hebben uitgezien?

Spider-Man Life Story
Collector Pack Compleet
 Chip Zdarsky
 Mark Bagley
ISBN: 9789464601541

4 x Softcover
3 x 56 blz. + 1 x 48 blz.
€43,95

Historie - Het epos van de vrijmetselaars

VERWACHT

DECEMBER 2022

Brittannië. Londen, mei 1717.

lieve vader je hebt me
groot onrecht aangedaan,
je hebt me uitgehuwelijkt
aan een te jonge man.

'bomen, ze groeien in de hoogte,
en de bladeren die ze groeien zijn groen
zo vaak heb ik mijn ware lief gezien
uren heb ik hem alleen zien doorbrengen
Hij is jong, maar hij zal groeien’

Kom op, drink,
mijn vriend! Het zal
je verwarmen!

ga weg,
ik heb het
niet koud.

ho, ho!
rustig maar
vriend!

perfect.

het is tijd,
kameraden,
maak je klaar.
georges I mag
niet te laat
komen.

© 2022 Editions Glenat

VERWACHT

DECEMBER 2022

Historie - Het epos van de vrijmetselaars
Een loge alleen voor trouwe
leden...
1717. Londen. Het leven van koning George I
wordt bedreigd. Op een avond vallen
verschillende mannen zijn koets aan en
proberen hem te vermoorden. De aanval wordt
verijdeld en een van de aanvallers wordt in
leven gehouden. Onder marteling wordt een
bekentenis afgedwongen: de vrijmetselarij zou
de opdracht voor de aanslag hebben gegeven.
Om de redenen voor de aanval te begrijpen, doet
de koning een beroep op de enige vrijmetselaar
die hij vertrouwd: Isaac Newton.

HARDCOVER
BEPERKTE OPLAGE

Jean-Christophe Camus, Eric Lambert en
Didier Convard blijven ons op briljante wijze
vertellen over de gebeurtenissen rond de
oprichting van de beroemde, mysterieuze
organisatie van de Vrijmetselaars.

Het epos van de
vrijmetselaars

6. De gans en de gril
 Didier Convard & Camus
Eric Lambert
ISBN: 9789464601558

Hardcover
56 blz.
€ 20,95

Steampunk - Malcolm Max
Een snufje
salpeter…

VERWACHT

DECEMBER 2022

… voor een indrukwekkende verrassing!
… En dan hebben we alleen
nog een ontsteking nodig…

… met wat suiker mengen…

Eindstation!

© 2022 Splitter Verlag

let op!
scherpe bocht
Bakboord!
hou je vast!

Steampunk - Malcolm Max

VERWACHT

SEPTEMBER
DECEMBER 2022
2022

De
briljante,
jonge
wezen,
Emmeline en Miranda hebben onze
onverschrokken held Malcolm Max
vaak uit de problemen geholpen. Hoe
doen ze dat? Voornamelijk doordat ze als
bewoners van 221a Baker Street leren van
de beste detective van Engeland!

SPIN-OFF

MALCOLM MAX

In deze spin-off van de komische steampunkserie Malcolm Max beleven de welbespraakte meisjes hun eerste eigen
avonturen! Of het nu een ruiter zonder
hoofd, een meedogenloze ontvoerder of
een vreselijke vampier is, geen enkele
aanvaller kan hun vindingrijkheid evenaren.
Vier gloednieuwe verhalen van schrijver
Peter Mennigen worden getekend door:
Simone Grünewald, Regina Haselhorst,
Roberta Ingranata en ook Ingo Römling
zwaait weer met de tekenpen.

Malcolm Max

6. De avonturen van
Emmeline en Miranda Finch
 Peter Menningen
 Ingo Römling,
Simone Grünewald
Regina Haselhorst
Roberta Ingranata
ISBN 6/6: 9789464601565

Softcover
64 blz.
€ 10,95

LEESTIP: Steampunk - Malcolm Max
Dus hoe verder? Kijken we
passief dit morbide gebeuren
aan of storten we ons
medias res in de zaak?*

We schaduwen die body
snatchers. om te zien waar ze
het lichaam naartoe brengen...

VERWACHT

DECEMBER 2022

Heren, wees even
zo vriendelijk om
naar het vogeltje
te lachen.

Dan…

!!

...en wat ze
ermee doen.

Even voorstellen?
Fiona Pankhurst. Ik ben
bezig met een stuk over
grafschennis op de
Londense begraafplaatsen.

Dankzij de foto‘s
die ik maak weet
ik zeker dat mijn
artikel hierover
in de smaak zal
vallen.

geen idee.
Maar verdomme, ik
zou haar graag de
keel afsnijden!

Wat is dat voor
vrouwspersoon?

W-wat moet
dat?

Dat? da’s
Niet goed voor
onze business,
in ieder geval!

Wat een
bedrijvigheid rond
middernacht op
dit kerkhof.

Ik vraag me af
wie deze sierlijke
vrouwelijke
paradijsvogel is.

Staan blijven,
lellebel!

© 2022 Splitter Verlag

die nieuwsgierigheid
zal je bezuren! Ik ga
zo hard slaan dat je
gezicht een afdruk op
mijn schop achterlaat!

Daarna splijt ik je
schedel, om te zien
of er meer in zit dan
alleen gebakken lucht!

dat levert ons een
mooi vers lijk op. het
gaat helaas wel ietsie
pijn doen, juffie!

VERWACHT

SEPTEMBER
DECEMBER 2022
2022

LEESTIP: Steampunk - Malcolm Max

Malcolm Max en zijn prachtige metgezel Charisma, de
halfvampierin, stuiten in het Londen van 1889 op vreemde
gebeurtenissen die een zware wissel op hun leven trekken. In
het flikkerende licht van gaslampen vindt een reeks gruwelijke
vrouwenmoorden plaats, die afgelopen had moeten zijn met
de executie van ‘De Dichter’. De bloedige reeks houdt mogelijk
verband met de toenemende roof van lijken die Malcolm Max
onderzoekt in opdracht van de geheime loge ‘Custodes Lucis’.
Al snel ondervinden de vampierjager en de halfvampier aan
den lijve hoe snel je van jager kunt veranderen in prooi.

Malcolm Max

Collector Pack 1
Bevat deel 1-2-3
 Peter Menningen
 Ingo Römling,
ISBN: 9789463739801

3 x Softcover
3 x 64 blz.
€ 32,95

INHOUD

Sciencefiction - Gunblast Girls

VERWACHT

DECEMBER 2022

daar! achter die
bergkam zag ik
een schaduw!

wow!

dit is prachtig!

zdenka,
wacht!

het is inderdaad heel mooi,
maar je hebt vast spoken
gezien... er is hier
niemand.

Ik raak nog gestrest
van je, sista. Kom,
dan gaan we terug
naar het schip. Het
begint fris
te worden.

geloof me, er is
hier iets dat net
bewoog!

met een
beetje geluk...
hmpf!

... zijn deze kiezels
op een andere planeet
een fortuin waard.

momentje...

© 2021 Mediatoon - Le Lombard

Laten we gaan. de anderen
zullen inmiddels wel
ongerust zijn!

Ik kom
eraan.

Ik weet toch zeker dat ik iets
heb zien bewegen.

VERWACHT

DECEMBER 2022

Sciencefiction - Gunblast Girls

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

Gunblast Girls

 &  Crisse
1. Hier heb je 'm, sukkel!
ISBN: 97863738996

2. Koyaanisqatsi
ISBN: 9789463739009

Softcover
48 blz.
€ 10,95

Zdenka brengt haar groep stoere meiden die voor de duivel niet
bang zijn, weer bij elkaar. Ze krijgen een simpele en lucratieve
missie aangeboden... Simpel? Misschien niet helemaal... Maar
dat maakt niet uit. De Gunblast Girls zijn weer samen, dus er
staat het sterrenstelsel wat te wachten...

Sword & Sorcery - Conan
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Khemsa is dood, zijn meesters
zonden hem met een lawine naar de hel.
En ik heb de devi niet, ze is in handen
van de zwarte priesters van Yimsha!

?!

Maak je keuze!
Honderden Afghuli
krijgers zitten achter
me aan. Als ze ons hier
aantreffen, sterven
we allemaal!

Staak het gevecht!
We vinden er nog wel
iets op om met deze
Cimmeriër af te rekenen.

Dus zeg je mannen
hun wapens neer
te leggen. Anders
ben je de eerste
wiens keel wordt
doorgesneden!

© 2022 Editions Glenat

Laat ons je helpen. Koning Yezdigerd aast op het
koninkrijk van de Devi, en wil de devi aan zijn harem
toevoegen. En jij bent van plan Vendhya te beroven en
een enorm losgeld af te dwingen voor Yasmina.

laten we dan voor nu een verbond sluiten.
We bundelen onze krachten en proberen de devi aan de
klauwen van de priesters te onttrekken. Als we daarin
slagen en nog leven, moet een duel maar beslissen
wie van ons haar mag houden.

Mijn woord heb je. En jullie,
Irakzaikrijgers, met het
oog op de afghuli die in
aantocht zijn en de meesters
van Yimsha, ik raad je aan dit
pact te eerbiedigen.

een redelijk voorstel. als je
echter probeert me te bedriegen, zal ik geen genade tonen!

Waarom zou ik een bondgenoot
bedriegen die broodnodig is om
deze verdomde magiërs te verslaan?

Een
wijs besluit,
Kerim Shah.

vooral...

... Gezien wat ons
te wachten staat.
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Sword & Sorcery - Conan

COMPLEET VERHAAL
PER ALBUM

Conan de huursoldaat arriveert in de
landen van Darfar, waarvan het grondgebied
bijna volledig bedekt is door een enorm bos.
Samen met de woeste krijger Valeria en na
een botsing met een verschrikkelijke draak,
gaat de Cimmeriër vervolgens op weg naar
een schijnbaar verlaten, versterkte stad.
Maar het duo zal snel ontdekken dat er een
verborgen beschaving leeft, en dat de citadel
een groot geheim verbergt...

Conan Rode spijkers
 Régis Hautière
Aquablue, De oorlog
van de Lulu's
 Didier Cassegrain
Valstrik op Zarkass,
Zwarte waterlelies
ISBN: 9789463739016

Softcover
56 blz.
€ 10,95

Wanneer de koning van Vendhya net
is gestorven, wordt het land overweldigd door de
spreuken van de zwarte profeten van Yimsha. De
zus van de voormalige koning, Yasmina, besluit
hem te wreken. Daartoe roept ze de hulp in van
Conan, leider van de Afghuli-stam. Maar hoewel
verschillende van zijn krijgers zojuist zijn gedood
door de mannen van het Vendhya-koninkrijk,
heeft hij andere plannen. De prinses denkt dat ze
de Cimmeriër kan gebruiken, maar het is eerder
andersom...

Conan De priesters van de zwarte kring

 Sylvain Runberg
Warship Jolly Roger,
De Dominanten,
Heroveringen
 Jae Kwang Park
ISBN: 9789463739023

Softcover
56 blz.
€ 10,95
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& Sorcery - Conan
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al de eerste blik die Conan op Aquilonië
werpt meteen zijn laatste zijn? De
Cimmeriër wordt gestrikt voor de
eregarde van prins Arpollo. Maar hij loopt
regelrecht in een web van Hyboreaans
verraad...

Conan, de weg der koningen
Collector Pack incl. Dossier!



Roy Thomas
Mike Hawthorne, Dan Panosian

DOSSIERALBUM:

Romano Molenaar & Jorg de Vos
ISBN: 9789460784637
7 x Softcover
7 x 48 blz.
€ 76,95

Dossieralbum ALLEEN
in dit Pack
verkrijgbaar
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LEESTIP: Sword

& Sorcery - Conan

Enkele pagina’s uit het Dossieralbum van Romano Molenaar & Jorg de Vos

Thriller - Thriller Cluster Collector Pack
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HET BUNKEREN VAN DE TITANIC
IS IN VOLLE GANG.
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Thriller - Thriller Cluster Collector Pack
Thriller
Cluster Collector Pack 2
ISBN: 9789464601589

2 x Hardcover
112+ 96 blz.
€ 59,95

Novikov

Geesten uit het verleden

Londen, april 1912. De Titanic staat op het
punt uit te varen voor haar eerste oversteek.
De beroemde journaliste Miss LauncestonGraves reist mee om uit eerste hand verslag
te doen van dat grootse gebeuren. Niet ver
van de machinekamer zit Casper Vanhounde
opgesloten, een sadistische moordenaar die
wordt uitgeleverd aan de VS. Hij staat onder
toezicht van inspecteur Ellroy MacCoy uit New
York. Een andere vooraanstaande reiziger is de
gepensioneerde Engelse inspecteur Frederick
Abberline. Die zoekt al meer dan twintig jaar
naar Jack the Ripper. Hij volgt een spoor
dat naar de Titanic leidt. Dat belooft een
enerverende reis te worden!
Geesten uit het verleden
 Roger Seiter
 Luc Brahy
ISBN: 9789463739139

Hardcover
112 blz.

Een politie-avontuur in het hart van het
Rusland van Catharina de Grote, in een 18e
eeuw verscheurd tussen respect voor tradities
en de emancipatie van de Verlichting. Novikov
is een agent van de keizerlijke garde van
Sint- Petersburg, in dienst van Catharina II
van Rusland. Voor altijd rouwend om de dood
van zijn vermoorde vrouw, spoort hij zowel
misdadigers op in de achterbuurten als in de
gouden salons van de aristocratie. Wanneer
verschillende leden van de aristocratie op
brute wijze worden vermoord met een crucifix
in hun hart, krijgt Novikov de opdracht de
dader te vinden, snel en geruisloos... Een
zoektocht vol valkuilen voor de onstuimige
Novikov. Hij haat de rijke klasse want hij
houdt hen verantwoordelijk voor de dood van
zijn vrouw...
Novikov
 Patrick Weber
 Bruno Brindisi
ISBN: 9789463737890
Hardcover
96 blz.
INHOUD

Art-Book - The wind in the willows
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Art-Book - The wind in the willows
Als Mol op een mooie lente-ochtend besluit
te gaan wandelen, heeft hij geen idee van
de wereld die hem wacht aan de rivieroever.
Hij ontmoet al snel de dappere riviervarende
Ratty die hem voorstelt aan de vriendelijke
oude Badger in het donkere Wilde Woud en
Mr Toad van Toad Hall. De vier metgezellen
delen vele heldendaden en werken samen
om de onstuitbare Pad te helpen een reeks
komische tegenslagen te overwinnen.

The Wind in the Willows is een klassieker
uit de kinderliteratuur die je moet lezen,
geschreven door de Schotse romanschrijver
Kenneth Grahame, gepubliceerd in 1908. Deze
roman is een opvallend werk, een van de
bekendste in het genre van de dierenfantasie,
en staat bekend om zijn beschrijving
van het platteland van de Thames
Valley. Deze onverkorte uitgave
op groot formaat is prachtig
geïllustreerd door Christopher
Dunn, wiens aquarellen een van de
mooiste interpretaties bieden van
dit tijdloze verhaal van avontuur en
vriendschap.

The wind in the
Willows
 Kenneth Graham
 Chris Dunn
Engelstalig
ISBN: 9791096315932

Hardcover
260 blz.
€ 45,00

Art-Book - Dans l’Atelier d’Armel Gaulme

VERWACHT

DECEMBER 2022

VERWACHT

DECEMBER
OKTOBER 2022
2022

Art-Book - Dans l’Atelier d’Armel Gaulme
Armel Gaulme is een van de grootste
hedendaagse illustratoren. Deze monografie
presenteert een deel van het werk dat hij
de afgelopen twintig jaar heeft verricht
op uiteenlopende gebieden als illustratie,
schilderen, videogames en film...
Dans l’Atelier d’Armel Gaulme
 Armel Gaulme
Franstalig
ISBN: 9782382890271

Hardcover
336 blz.
€ 49,90

Koning Hollewijn
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4 verhalen van Koning Hollewijn door Marten
Toonder.
Elk deel wordt gedrukt op prachtig papier, op
het riante formaat van 31 x 23 cm. Ze worden
genaaid-gebonden in een kunstlederen band
met bandbestempeling en met opgeplakte
voorplaat.

Koning Hollewijn 16

 Marten Toonder
Hardcover
ISBN: onbekend

160 blz.
€ 57,50
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LEESTIP: Koning

Leestip: Koning Hollewijn 1,13,14,15
 Marten Toonder

Hollewijn

Hardcover
160 blz.
€ 57,50

