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SEPTEMBER 2022



ELF 
ALBUMS
eerder 

verschenen

Een bittere vijand neemt het na jaren op tegen de Navaho van Tex 
Willer. Wanneer Tex vervolgens in de afgrond stort, staan Kit en 
Tijger er alleen voor. Hun tegenstander Snakeman beschikt over 
magische krachten waar geen levend wezen tegenop kan. 
Misschien... dat het de Dood zelf lukt?

TEX WILLER IN KLEUR



Eindelijk! Nieuwe, beetgare verhalen rond Cocco Bill, getekend 
door de veelzijdige Luca Salvagno, die de kneepjes van deze 

hilarische revolverheld leerde van maestro Jacovitti persoonlijk. 
Dankzij crowdfunding 
kon uitgeverij Hum! 

Luca de verhalen
in dit album in laten 
kleuren... en hoe! 



er is nòg een ALBUM
van COCCO BILL

OKTOBER 2022



OKTOBER 2022



INSPECTEUR BAYARD
OLIVIER SCHWARTZ - JEAN- LOUIS FONTENEAU

Een topsporter die uit vorm wordt gebracht, sabotage op de fi lm-
set, een pardoes verdwenen meesterwerk van Hergé en gestolen 
plannen van een top secret uitvinding... inspecteur Bayard ziet er 
geen problemen in, maar kansen, uitdagingen! 

Negen mysterieuze misdaadzaakjes waarbij je als lezer goed 
moet opletten wat er gebeurt om de hamvraag op het laatste 
plaatje te kunnen beantwoorden: wie pleegde de misdaad en 
hoe dan wel? 

Tekenaar Olivier Schwartz schopte het met zijn dynamische 
‘atoomstijl’ (Yves Chaland) tot tekenaar van Robbedoes en na-
tuurlijk van zijn eigen reeks Atom Agency.

vijf
eerder  

verschenen
albums

INSPECTEUR BAYARD
OLIVIER SCHWARTZ - JEAN- LOUIS FONTENEAU

Bang?

Opzij! 
Niet te geloven 
dit! Laat me 

er langs!



ZESTIEN ALBUMS eerder verschenen 

228 pagina’s pure western

Harry Logan gaat hangen.
Weinig mensen zullen daar rouwig om zijn, maar ze zijn er wel. Die 
paar uitzonderingen zijn niet van plan om Tucson zomaar een dergelijk 
spektakel te gunnen. Ze maken het Tex Willer daarbij behoorlijk lastig. 
Hij moet zich onverzettelijk tonen. Meedogenloos zelfs.



TEX WILLER IN ZWART-WIT

OKTOBER 2022

228 pagina’s pure western



                1917: IN DE LOOPGRAVEN BIJ IEPER   ONTMOET CHARLEY BOURNE... ADOLF HITLER!

JANUARI 2023



Het is een feit dat Adolf Hitler in WO1 aan het front bij Ieper 
gelegerd was. Voor schrijver Pat Mills was het een interessante 
gedachte dat Charley Bourne hem daar tegen had kunnen komen. 
Laat het maar aan Mills over om dan grondig uit te zoeken hoe
dat in zijn werk had kunnen gaan.   

Charley’s Oorlog is een nauwkeurig 
gedocumenteerde reeks die wordt 
beschouwd als ‘the greatest British 
war comic strip ever created’. 
Scherp geobserveerd en verteld 
door Pat Mills, minutieus in beeld 
gebracht door Joe Colquhoun. 
124 pag. met dossiers. 

ZEVEN 
eerder verschenen albums 
(deel 1 & 2 bij Just Publishers)

                1917: IN DE LOOPGRAVEN BIJ IEPER   ONTMOET CHARLEY BOURNE... ADOLF HITLER!

de complete reeks 
wordt tien albums lang

KALM, JONGEN.
GEDULD IS EEN
SCHONE ZAAK. 

JULLIE HOREN NOG
VAN ME. WACHT MAAR.
MIJN TIJD KOMT WEL. 



2023

de Dames 
van de 

Pillar To Post

Vervolg op Radice & Turconi’s 
veelgeprezen De verboden haven.



2023

Het allerlaatste album van 
auteur Fred (Philemon) bij Hum!



2023

Baby Boom... grafische
fijnproeverij van Draax. 



2023

Stijlvol tweeluik door Antonio Lapone, 
in het Amerika van de jaren ‘40.



www.uitgeverijhum.nl   --   www.facebook.com/UitgeverijHum
alle titels onder voorbehoud - ja, hoor eens, er kan altijd wat tussenkomen. 
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