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PREVIEW • OORLOGSWIJN • DEEL 2

“Je sterft niet in het bagno, 
je verrekt er voorgoed.” 

OORLOGSWIJN
Deel 2: Oorlogscrimineel
Na zijn tegenslagen in de loopgraven belandt 
Ferdinand Tirancourt in het bagno van Cayennes. 
Hij moet er een lange en definitieve straf uitzitten 
bij andere weerspannigen wier dagelijks leven hij 
moet delen. Hij wordt naar het verschrikkelijke 
boskamp van Charvein gestuurd dat voorbehouden 
is voor keikoppen. Een bewaker kan hem niet 
luchten en hij schept er genoegen in Ferdinand te 
pesten. Dat is echter niet wat Ferdinand het meest 
verontrust. Er is een andere, vreemde en stille 
gevangene die zijn kleinste bewegingen lijkt te 
bespieden. 

Een nieuw compleet verhaal dat doet denken 
aan Papillon.

AUTEURS PORCEL & PELAEZ
HARDCOVER 64 pagina’s 
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085527367
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PREVIEW • TOTAL COMBAT • DEEL 2

Slot van het drama waarin 
fictieve personages werkelijke 
figuren ontmoeten.

TOTAL COMBAT
2. Ronde 2
Na de verrassende ontknoping in deel 1 staat de 
MMA-belofte Jimmy Perez helemaal onder invloed 
van gevechtorganisator Schubert King, die Jimmy’s 
werkelijke vader blijkt te zijn. Er is een nieuw 
kampioenschap gepland en King is tot alles bereid 
om zijn nieuwe favoriet te laten winnen, zelfs door 
een meisje in te schakelen. Maar tot hoever gaat 
Jimmy mee? En in welke mate speelt het verleden 
verder mee in de rivaliteit tussen King en Jimmy’s 
voormalige coach José, de man die voor zijn 
grootvader doorging?

Een inkijkje in de wereld van de MMA,  
de Mixed Martial Arts.

AUTEUR MANINI
HARDCOVER 56 pagina’s    
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085527374



GEBED  
TOT DE STERREN
DEEL 2
Dominique, een zakenman uit Lyon, is verliefd op 
Florence, een actrice in wording. Maar Dominique, 
die geconfronteerd wordt met de koppigheid van de 
vrouw met wie hij wil trouwen, onthult dat hij haar 
vorige films heeft gefinancierd om haar in staat te 
stellen haar hartstocht uit te leven en geeft aan dat 
hij geen verdere opnames zal betalen. Ontredderd 
door dit nieuws, maar vastberadener dan ooit, 
weigert Florence Dominiques huwelijksaanzoek. Dan 
ontmoet ze Pierre, een jonge muzikant. Ze wordt op 
slag verliefd op hem en vlucht met hem naar Cassis. 

Slot van het tweeluik.
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PREVIEW • GEBED TOT DE STERREN • DEEL 2

Gebaseerd op een onvoltooide, vernietigde film 
van Marcel Pagnol om collaboratie tijdens de 

Tweede Wereldoorlog te voorkomen.

AUTEURS HOLGADO, MARKO, STOFFEL
HARDCOVER 72 pagina’s met dossier    
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085527381
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BOES
INTEGRAAL 14 
Boes is terug! En hij is niet alleen! Samen met 
onder andere Saffie de hond, Dolly de schildpad 
en Shampoo de gorilla mag hij nog eens de sur-
realistische en groteske humor van Thijs Wilms  
en Wil Raymakers ondergaan.

Zet je dus schrap voor een hoop wreed 
komische en tekstloze, hilarische toestanden.

AUTEURS WILMS & RAYMAKERS
HARDCOVER 96 pagina’s 
PRIJS E 29,95   ISBN 9789085527329


