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Amateur d’art antique, collectionneur d’objets anciens en tous genres, chanteur lyrique 
amoureux de la scène… Avant d’être le créateur de Blake et Mortimer, Edgar P. Jacobs est un 
homme d’une grande curiosité, animé de nombreuses passions qui ont toute sa vie transporté 
son imagination. Ainsi, tout jeune déjà, il se rêve en artiste d’opéra et, malgré un passage 
à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, préfère considérer l’illustration comme 
un gagne-pain et non comme une véritable vocation. Mais les années quarante et la guerre 
conduisent petit à petit Jacobs à consacrer plus de temps à sa production graphique. Plus 
tard, il rencontre Hergé, l'assiste sur Tintin, et finit par créer les aventures de deux héros anglais 
appelés à devenir incontournables : le colonel Francis Blake et le professeur Philip Mortimer. 
La bande dessinée est devenue son métier et son art, et sa contribution sera essentielle…

À l'occasion de l'anniversaire de la première publication des aventures de Blake et Mortimer 
dans le journal Tintin il y a 75 ans, voici le portrait biographique de l’un des plus grands auteurs 
du neuvième art. François Rivière, essayiste et romancier qui a longuement conversé avec 
le maître de son vivant, y raconte l'artiste tel qu’il s’est lui-même confié. Philippe Wurm, l'un des 
héritiers évidents et revendiqués de la ligne Jacobs, met en scène cette fascinante destinée 
« à la manière de », d'un trait fin et précis confondant de mimétisme.
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Beste striplezer,

Het voelt vreemd om nu al te praten over het einde van het 
jaar… en toch, in deze De Pluim stellen we jullie voor aan de 
rest van ons Daedalus-jaar. Ik geloof niet dat ik ooit eerder zó 
enthousiast was over ons programma, er zitten albums bij die 
gewoonweg… uniek zijn.

We zijn, bijvoorbeeld, enorm trots dat de biografie van 
Edgar P. Jacobs, door François Rivière, bij ons verschijnt. De 
tekeningen zijn pure Blake & Mortimer en het verhaal leest 
als een klassiek avontuur. Geweldig! Dankzij Philippe Wurm 
zie je het Brussel uit de jaren 30 zo tot leven komen, en dat 
ongemeen boeiende leven van Edgar P. Jacobs, een auteur 
die mij in mijn jeugd, en nu in mijn ‘oudere’ jeugd nog steeds, 
ontzettend veel leesplezier heeft bezorgd. 

Ook het slot van Aquarica verschijnt nog dit jaar. De graphic 
novel van de betreurde Benoît Sokal en François Schuiten. 
Een verhaal dat vele jaren geleden begon, ontstaan uit 
vriendschap, en dat Schuiten nu in zijn eentje heeft moeten 
voltooien. Om stil van te worden.

Ikzelf ben gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog, en 
al wat daarbij komt kijken. Toen ik de graphic novel over 
Madeleine Riffaud zag, een Franse verzetsstrijdster, wist 
ik meteen dat die bij Daedalus moest verschijnen. Door de 
tekeningen van Dominique Bertail – in blauwtinten – krijgt het 
verhaal helemaal iets episch. JD Morvan raakte zo geïntrigeerd 
door Madeleine dat het waarschijnlijk niet bij drie delen zal 
blijven… wordt vervolgd!

Een ander, monumentaal werk is De farao’s van Alexandrië. 
En ja, ik gebruik bewust ‘monumentaal’ omdat de tempel in 
Karnak centraal staat. De hoofdrol is weggelegd voor Hotep, 
een hogepriester van Amon, die in dienst van de farao allerlei 
discrete opdrachten uitvoert terwijl in Egypte de spanningen 
tussen Grieken en Egyptenaren oplopen. Dit lijvig werk 
verschijnt in een gelimiteerde integrale, waar je de drie delen 
meteen in leest, terwijl we de softcoverversies mondjesmaat 
op jullie loslaten. Bij Osiris, wat ’n boek!

Voor liefhebbers van De naam van de roos kan ik De dode 
monnik aanraden, waarmee je het mysterieuze kloosterleven 
induikt van een gesloten commune waar iedereen de 
gelofte van stilte heeft afgelegd. Welke geheimen gaan 
er schuil achter de dichtgenaaide lippen van de broeders? 
Welk demonisch verhaal staat er te lezen in het vervloekte 
manuscript?

In de buik van de draak neemt je mee op drakenjacht met 
Udo Von Winkelried en zijn twee kompanen. Zij gaan een 
draak doden door in zijn buik binnen te dringen. Het doel? 
De gouden schubben van de draak oogsten en zo steenrijk 
worden.

Er staat dus heel wat moois op je te wachten, en dan heb 
ik alleen nog maar de nieuwigheden vernoemd, want 
er is natuurlijk ook een nieuwe Dwergen, een Elfen, het 
voorlaatste deel van Het Venijn, een gloednieuwe Samoerai 
en een good old Boris Vian… ik zou bijna zeggen ‘om duimen 
en vingers bij af te likken’, maar daar zou ik bij Vian toch wat 
voorzichtig mee zijn.

De periode van verlanglijstjes en cadeautjes, van goede 
voornemens, sluipt langzaam dichterbij maar laat ik voorlopig 
maar gewoon zeggen: geniet van het najaar in al zijn kleuren 
en van alle mooie momenten, in stripverhalen en daarbuiten.

Veel leesplezier,
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EDGAR P. JACOBS
Francois Rivière: ‘Jacobs’ leven is heel bijzonder, het 
is een soort avontuur: hij is eigenlijk een operazanger 
die, rond zijn veertigste, striptekenaar wordt. En dat 

avontuur is het onderwerp van ons verhaal.’

In de stripbiografie over Edgar 
P. Jacobs duiken we het leven 
in van een van de grootsten van de 
negende kunst en verkennen we de stad waar 
de Frans-Belgische strip zijn glorietijd kende: 
Brussel. François Rivière en Philippe Wurm slaan de 
handen in elkaar voor dit schitterende eerbetoon aan 
de bedenker van Blake & Mortimer, 75 jaar na de eerste 
publicatie in het weekblad Kuifje. 

Hoe is het idee ontstaan een biografie te schrijven over 
Edgar P. Jacobs?

FRANCOIS RIVIÈRE: Het is de tekenaar, Philippe Wurm, die 
me heeft opgebeld met de vraag of ik het zag zitten om een 
biografie te schrijven over Jacobs. Ik heb Jacobs zelf ontmoet 
eind jaren 60 en we raakten zelfs bevriend. Ik was voordien 
al een bewonderaar van Jacobs dus ik zag het zeker zitten om 
een biografie in stripvorm te schrijven. (lacht) 

Philippe is een Brusselaar, ik woon in Parijs, maar we zijn 
samen aan de slag gegaan. Ik had al vaker samengewerkt 
met Belgische tekenaars en… tja, het idee sprak me meteen 
aan!

U was dus bevriend met Jacobs.
RIVIÈRE: Klopt. Ik las Blake en Mortimer al sinds mijn 

kindertijd, sinds ik een jaar of negen was. 
Eind jaren 60 – in 1968 – heb ik een brief 
geschreven naar Jacobs om hem te 
vertellen hoezeer ik zijn werk bewon-
derde. Hij heeft me 
heel vriendeli jk 

geant-
woord ,  ik 
was verrukt. Ik ben toen van 
het zuidwesten van Frankrijk 
naar Parijs verhuisd, al een beetje 
dichter bij Brussel dus. Toen heb ik hem 
voorgesteld om eens bij hem op bezoek 
te komen. En ik heb Jacobs dan ontmoet 
in het begin van 1969, we kwamen goed 
overeen en we hebben lang gepraat… 
nadien hebben we elkaar veel geschreven 
en hebben we elkaar ook nog gezien. 
Midden jaren 70 heb ik ook met hem 
gesproken en die gesprekken opgenomen. 
Die gesprekken zijn heel wat later gepu-
bliceerd onder de titels Les entretiens 
du Bois des Pauvres (‘De gesprekken 
uit het Bois des Pauvres’, nvdr).

Onze vriendschap heeft geduurd 
tot het begin van de jaren 80, toen 
Jacobs beetje bij beetje wat 
minder begon te werken. 

Hoe ga je te werk bij het maken van zo’n biografie?
RIVIÈRE: het album is niet echt gebaseerd op die 

gesprekken, en ook niet op de biografie die ik heb geschreven 
met Benoît Mouchart (Edgar P. Jacobs, un pacte avec Blake 
et Mortimer). Het album dat ik met Philippe Wurm heb 
geschreven, is eigenlijk gebaseerd op al wat we intussen 
weten over het leven van Jacobs. De feitelijkheden zijn 
natuurlijk dezelfde als degene die ik beschrijf in de biografie 
met Mouchart, maar de invalshoek, de aanpak is helemaal 
anders. 

Jacobs’ leven is heel bijzonder, het is een soort avontuur: 
hij is eigenlijk een operazanger die, rond zijn veertigste, 
striptekenaar wordt. En dat avontuur is het onderwerp van 
ons verhaal. Er zitten heel wat avontuurlijke en zelfs humo-
ristische elementen in het album van Philippe Wurm en mij.

Het personage van Jacobs heeft iets pittoresk. Ik heb veel 
met hem gepraat, in zijn huis in Waals-Brabant, en ben heel 
wat over de mens Jacobs te weten gekomen, en dat is precies 
wat we willen weergeven in de dialogen en in de tekeningen.

In het voorwoord zeg je dat het – natuurlijk – niet allemaal 
historisch correct is.

RIVIÈRE: een stripalbum, zelfs al is het een biografie, blijft 
altijd een werk van fictie. In werkelijkheid lijkt het leven van 
Jacobs niet écht op een avontuur van Blake en Mortimer… 
(lacht) Maar het is wel het verhaal van een man die is opge-
groeid in een stad als Brussel. 

We wilden laten zien welke invloed de plekken uit die stad 
op hem hebben gehad. Plekken als het Jubelparkmuseum, 
bijvoorbeeld, een enorme plek die zowel Hergé als Jacobs 
heeft geïnspireerd. We wilden ook zijn vriendschappen op de 
voorgrond brengen. Zijn vriendschap met Van Melkebeke – 
een jeugdvriend – bijvoorbeeld, heeft een rol gespeeld in het 
professionele leven van Jacobs. En ook zijn beide vrouwen, 
de ene waarmee hij trouwde in de jaren 20, de andere waar 
hij pas later mee zou trouwen… het zijn elementen die wel 
fictie lijken, maar het is allemaal gebaseerd op waargebeurde 
feiten, op basis van anekdotes die hij mij heeft verteld toen 
ik hem heb ontmoet.

Het verhaal is opgedeeld in hoofdstukken, vanwaar die 
keuze?

RIVIÈRE: we hebben inderdaad met scènes gewerkt. Je 
kunt natuurlijk niet alles vertellen, anders zit je sowieso 
met een album van meer dan 400 pagina’s. We hebben dus 
gekozen voor een paar belangrijke momenten uit zijn leven, 
zowel privé als professioneel, om tegelijk ook zijn privéleven 
te schetsen op keerpunten in zijn carrière. Dat is precies het 
interessante voor de lezer: wat gebeurde er in het privéleven 
van Jacobs terwijl zijn personages ontstaan. Zo zijn de perso-
nages vaak ook gebaseerd op mensen uit zijn omgeving…

Wat was het belang van Jacobs en zijn personages voor u 
persoonlijk?

RIVIÈRE: het eerste Jacobs-album dat ik heb gelezen, was 
Het mysterie van de grote pyramide. Daar is mijn passie voor 
het oosten ontstaan, en dan die personages… die ook weer 
opdoken in Het gele teken, waardoor ik een anglofiel ben 
geworden. Hij heeft dus zeker een invloed gehad, niet alleen 
op mijn verbeelding, maar ook op mijn schrijverscarrière. 

Eén van de belangrijke elementen daarin is natuurlijk dat 
ik hem zelf heb gekend. Hij was een indrukwekkend man, 
een persoonlijkheid, een kunstenaar… in het begin had hij het 
zelf ook moeilijk, het was niet meteen een succesverhaal. De 
belangrijkste les is eigenlijk dat je moet doorzetten!

Een biografie van Jacobs is ook een lofzang op de stad 
Brussel… wat is uw band met de stad?

RIVIÈRE: ik ken Brussel omdat het voor mij de stad van de 
strip was. Daar werden de strips van uitgeverij Le Lombard 
gedrukt, daar was de redactie van Kuifje. Ik ging er dus 
naartoe om de striptekenaars te ontmoeten, Hergé, Jacobs… 
en beetje bij beetje heb ik zo ook de stad leren kennen – ook 
al heb ik er nooit gewoond.

Zodra Philippe Wurm en ik aan het album zijn begonnen, 
zijn we ook op verkenning gegaan. We wilden de stad abso-
luut weergeven zoals Jacobs ze had gekend in de jaren 20 en 
30, maar een stad verandert heel erg… Hij heeft op verschil-
lende plekken in Brussel gewoond, en ook dat is interessant. 

Als u een favoriet moet kiezen, uit de albums van Jacobs…
RIVIÈRE: ik heb altijd gehouden van Het mysterie van 

de grote pyramide en Het gele teken, maar eigenlijk vind 
ik S.O.S. Meteoren een weergaloos album. Je kunt het met 
niets vergelijken. Wat ik er zo fijn aan vind, is het feit dat het 
voor Jacobs ook een gelegenheid was om zijn land eens te 
verlaten. Er zit dus bijna iets autobiografisch in dat verhaal. 
Hij heeft het verhaal dat hij vertelt echt meegemaakt, en dat 
voel je.

Het is een fantastisch verhaal in een schitterende omge-
ving, en een album dat alleen hij had kunnen maken. Het is 
realistisch qua decors, en tegelijk ook vol fantasie. Ik heb 
met hem gepraat en voor hem was het ook een avontuur: hij 
kwam zelden buiten België, reisde heel weinig, en voor dit 
album was hij een paar keer naar Parijs gegaan, gewapend 
met een fototoestel, om research te doen.

Want voor zijn verhalen over de piramides, of over Japan, 
is hij nooit naar het buitenland getrokken. En, oké, Parijs 
heeft niets exotisch, maar hij heeft er toch een fantastisch 
soort omgeving van gemaakt. Typisch Jacobs! (lacht)
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Korte inhoud
Ter gelegenheid van de 75ste 

verjaardag van de eerste publi-
catie van de avonturen van Blake & 
Mortimer in Kuifje, is dit het biogra-
fische portret van een van de grote 
auteurs van de Negende Kunst. 
François Rivière, die lang heeft 
gesproken met de meester, beschrijft 
er de artiest door talrijke, fascine-
rende anekdotes die het leven van de 
Belgische auteur kleur geven. Philippe 
Wurm tekent dit boeiende leven in 
zijn stijl, met een verbluffend fijne, 
precieze lijn, alsof je de hand van de 
meester zelf ziet.
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Een nieuw deel in deze Beciaanse 
sciencefictionreeks
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Einstein
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Tekeningen: Stefano Raffaele
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Korte inhoud
De kikvorsachtigen, die bijna de hele mensheid hebben 
uitgeroeid, willen een wet uitvaardigen voor de voort-
planting en verbetering van de menselijke soort. Donald 
Clarence Jr, voormalig president van de Verenigde Staten, 
wil hem respecteren en opleggen aan de overlevenden. 
In Haïti ontdekken Stamp en Spaulding, die de Citadel 
hebben bereikt, dat daar verzet broeit. Maar het belang-
rijkste conflict speelt zich af in de antieke tijd, in Syracuse, 
waar Turan en Dimbort het tegen elkaar opnemen.

Christophe Bec is de grootmeester van 
de sciencefiction, of het verhaal zich nu 
afspeelt in het verleden, het heden, in 
de ruimte of op aarde… of liefst zelfs op 
verschillende plekken tegelijk. Onlangs 
maakte hij ook de gloednieuwe Bob 
Morane, maar met Prometheus en 
Olympus Mons schrijft hij twee reeksen 
die intussen vaste waardes zijn in het 
sciencefictiongenre.

Korte inhoud
Op Mars ontsnapt Elena Chevtchenko aan 
een droneaanval met de hulp van Einstein, 
een androïde begiftigd met artificiële intel-
ligentie. Als ze erin slaagt binnen te dringen 
in het ruimteschip dat op Olympus Mons is 
gecrasht, kan ze het zelfvernietigingsproces 
misschien stopzetten van de anomalie 
die naar de bodem van de Barentszzee is 
gezonken en het voortbestaan van de aarde 
bedreigt. Haar poging zou weleens nutteloos 
kunnen zijn want de legers van verschil-
lende landen staan op het punt een Derde 
Wereldoorlog te ontketenen.
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Het beleg 
van Syracuse.

Nee, Hassan... 
Ik smeek je...

Hou op!

Door met Gylippus 
te praten, heb 

je ons allemaal 
verraden, admiraal!

Je beseft niet wat 
je hebt gedaan... 

De gevolgen zullen 
vreselijk zijn!...

Je hebt hem de 
strategie ingefluis-
terd om de Atheners 

te verslaan!

Jij bent niet 
meer bij zinnen, 

Turan!...
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Androïden 9:
De herder
Scenario: Antoine Tracqui
Tekeningen: Sylvain Ferret
Inkleuring: Sylvain Ferret

Besmetting
Scenario: Sylvain Cordurié
Tekeningen: Ronan Toulhoat
Inkleuring: Axel Gonzalbo
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Korte inhoud
Wanneer zijn ruimteschip 
neerstort op die vreemde, 
blauwe planeet, beseft de 
enige overlevende androïde 
dat hij maar over een paar 
millennia beschikt om de 
hulpmiddelen te vinden die 
hem in staat kunnen stellen 
om terug te vliegen naar zijn 
planeet. Het technologische 
niveau van de planeet is erg 
primitief, maar de bewoners 
leren snel. Nu is het aan hem 
om hen te leiden…

Korte inhoud
Sherlock Holmes heeft het Concilie – de 
religieuze fanatici die de ondergang van 
Keelodge veroorzaakten – ontmaskerd. 
Hij kent nu hun doel, maar die ontdekking 
is hem duur komen te staan. Geïsoleerd 
en verzwakt is hij overgeleverd aan de 
wreedheid van de wezens die door de 
straten van Londen zwerven. Hoewel zijn 
lot en dat van de stad bezegeld lijken, 
is er nog hoop om de overwinning van 
Engelands vijanden te verijdelen. Een 
missie die de speurder niet alleen kan 
volbrengen...

Wat als de geschiede-
nisboeken vol leugens 
staan? Wat als de mens 
zijn lot niet in eigen 
handen heeft, maar al 
9000 jaar wordt geleid 
door een onzichtbare 
herder? Antoine Tracqui 
(Hard Rescue) schreef 
het scenario voor deze 
gloednieuwe Androïden 
en laat je even stilstaan 
bij de geschiedenis, en 
onwillekeurig leef je 
mee met zijn verhaal en 
denkpistes… heerlijk!

In dit vierde deel moet Sherlock 
Holmes zijn eigen duisternis onder 
ogen zien om Londen te redden van 
de krachten van het kwaad. Maar kan 
hij dat wel aan? Sylvain Cordurié is 
de man achter alle Sherlock Holmes-
verhalen uit de collectie 1800, samen 
met Ronan Toulhoat vormt hij een 
geweldig duo. Elementary!
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< Fotosynthetische 
pigmenten bevestigd >
< Geen EM, optische of 
nucleonische signalen >

< Hoogte 608.000 voet, 
lagere baan bereikt, 
afdaling ingezet >
< Onvoldoende energie voor 
thermisch deflexieschild >
< Aerodynamische 
panelen ingezet >

< Hoogte 385.000 voet, 
optimaal voor intrede 
in de dampkring >
< Schade aan aerodyna- 
mische panelen >
< Temperatuur van de 
neus: 525 ˚K >
< Kans op vernietiging 
schip: 0,935 >

< Hoogte 127.000 voet >
< Functionerende noodge- 
neratoren: 1 van de 5, 
aanzienlijke functiestoringen >
< Temperatuur van de 
neus: 1750 ˚K >
< Kans op vernietiging 
schip: 0,987 >

< Hoogte 54.000 voet >
< Uitval noodgenerator 
nabij, nieuwe romp-lekken in 
sectoren 2, 7, 8, 19, 20, 27 > 
< Temperatuur van de 
neus: 1970 ˚K, kans op 
vernietiging schip: 0,998 >

< Functionerende secundaire 
mobiele units: 9 van de 48 >
< Overdracht van centraal 
geheugen naar secundaire 
mobiele units: actief >

< Schip onbestuurbaar, inslag aanstaande >
< Overdracht centraal geheugen: geslaagd >
< Inslag aan

< Functionerende 
secondaire mobiele 
units: 1 van de 48 >
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Battersea 
District, 
Londen. 
Een dag 
voordien.

Schiet op!

Neem alles mee 
dat loszit!

Als ze zo talrijk 
zijn als in 

Tottenham, 
zal dit niet 

volstaan om hen 
te stoppen!

We kunnen niet nog een 
wijk verliezen! We zullen 
deze barricade tegen elke 
prijs verdedigen, tot de 

laatste man, als het moet!

Desnoods stapelen 
we hun lijken op 
als versterking...

Korporaal!

Jezus 
Christus!
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TRAVIS
CARMEN  
MC CALLUM

18 november 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-499-1

18 november 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-500-4

Travis 14:
Gevederde slang
Scenario: Fred Duval
Tekeningen: Christophe Quet
Inkleuring: Pierre Schelle

Carmen Mc Callum 14:
Radioactiviteit
Scenario: Fred Duval
Tekeningen: Emem
Inkleuring: Florent Calvez
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De actie in het universum van   Travis en Carmen Mc Callum 
        raast door    aan 200 km/u

Korte inhoud
Geleid door Pacman, die zelf veilig in een 
versterkte kamer zit, gaan Travis, Vlad en 
Salina op zoek naar sporen van een AI in 
een bunker, midden in de jungle. Wanneer 
ze worden omsingeld door een leger 
cyborgs, hebben ze het alleen aan het 
hackerstalent van hun collega te danken 
dat ze levend uit die betonnen hel komen. 
Maar dan stoten ze op een Tarantula die 
niet van plan is hen te laten ontsnappen.

Korte inhoud
Na hun aankomst in Kolchis ligt het 
Gulden Vlies binnen handbereik voor 
Iason en zijn metgezellen… of toch 
bijna. Want eerst moet Iason de drie 
verschrikkelijke beproevingen doorstaan 
die koning Aietes heeft bedacht: de 
stieren van Hephaistos temmen, die 
vuur spuwen uit hun neusgaten; dan 
een horde van 400 supersterke soldaten 
verslaan; en tot slot de strijd aanbinden 
met de bewaker van het kostbare voor-
werp, een draak die nooit slaapt. Een 
reeks taken die onhaalbaar lijken, maar 
dan vergeten we dat Iason, naast zijn 
kracht, zijn moed en de steun van de 
goden, over een belangrijke bondge-
noot beschikt: de tovenares Medeia, die 
niemand minder is dan… de dochter van 
de koning!

Fred Duval is niet alleen 
de man achter Travis 
en Carmen Mc Callum, 
maar hij schrijft ook het 
scenario voor Jeremiah 
Johnson. Of hij nu wordt 
bijgestaan door Emem 
(Carmen Mc Callum) of 
door Quet (Travis), de 
tekeningen flitsen keer 
op keer! Zowel Travis 
als Carmen Mc Callum 
staan hun mannetje in 
een futuristische wereld 
waar mensen steeds 
meer worden vervangen 
door cyborgs en artifi-
ciële intelligentie.

1312

Pacman, Travis hier, 
hoor je mij?

Travis, radiostilte 
hadden we gezegd! 

Straks word je 
nog ontdekt!

Luister eens, Pacman! We zitten in de bunker! 
We hebben de ouwe pc gevonden, zoals die meid 
van UNESCO had gezegd, ik heb ‘m niet opgestart! 

Ik weet niet of er een of andere smerige AI in zit!

Blijf overal af, Travis, zend niets uit, laat ‘m in zijn 
loden omhulsel zitten! Ga terug naar je helikopter 

en lever ‘m af op de afgesproken plek!

Dat is ’t hem net, Pacman, we kunnen 
niet terug naar de helikopter, je moet 

een alternatief zoeken, nu meteen! 
Ik schakel mijn locatiegegevens in 
zodat je de situatie kunt evalueren!

- 3 -

New York City, Upper East Side, april 2056…

Het Guggenheim Museum is op dit late uur 
gesloten, maar met deze kaart krijgt 
u toegang via de dienstingang. Iemand 
wil u spreken, mister Young. Het leven 

van miss Mc Callum hangt ervan af.

Een hotdog, 
met Franse 
mosterd.

?!
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WUNDERWAFFEN 
–  ZEPPELIN’S WAR
Tweede deel van deze  
nevenreeks in het onnavolgbare  
Wunderwaffen-universum

WUNDERWAFFEN
Vervolg van de populaire vliegtuigserie 

van het duo Maza-Nolane 

16 december 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-517-2
20 januari 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-518-9

16 december 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-515-8
20 januari 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-516-5

WUNDERWAFFEN stelt voor –  
ZEPPELIN’S WAR 2:
Operatie Raspoetin
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Vicenç Villagrasa
Inkleuring: Digikore Studios

Wunderwaffen 15:
Operatie Gomorra
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza
Inkleuringen: Desimir Milic - Desko
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Korte inhoud
1916, de dagen van Raspoetin in Sint-Petersburg lijken 
geteld, ondanks de mysterieuze kracht van de Vril die 
door hem stroomt. Duitsland besluit in ijltempo een 
gevaarlijke geheime missie op te zetten om hem Rusland 
uit te smokkelen. Majoor Hitler zal een super-Zeppelin 
besturen die op extreme hoogte kan vliegen.

Nolane zit zowel in Wunderwaffen als in Wunderwaffen 
– Zeppelin’s War aan de knoppen, en dat merk je aan 
het waanzinnig wervelende scenario. Zijn copiloten 
Maza (Wunderwaffen) en Villagrasa (Zeppelin’s War) 
zetten zijn scenario en de machtige, bovennatuurlijke 
toestellen meesterlijk aan de grond, en op papier. Want 
geef toe, nog indrukwekkender dan de Wunderwaffen 
uit de Tweede Wereldoorlog (en daarna) zijn wel de 
zeppelins die het Europese luchtruim doorkruisen ten 
tijde van de Eerste Wereldoorlog.

Korte inhoud
Churchill is ontsnapt aan een V2 die op 
Londen is gevallen, en de twijfels over de 
stoutmoedige aanval op Wewelsburg zijn van 
de baan. Wat volgt, is een race tegen de tijd. 
De Bezoeker heeft eindelijk uitgelegd wat hij 
verwacht van de Duitsers, de plannen voor 
Nieuw-Auschwitz zijn een ware verschrik-
king. Komt de vliegende atoombom van 
Operatie Gomorra op tijd om de kaarten te 
herschikken?
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MADELEINE, 
VERZETSSTRIJDSTER 
JDMorvan: ‘Het gaat al veel verder dan gewoon werk,  
we zorgen ook voor haar, nu en dan heeft ze hulp nodig,  
we zijn ook gewoon vrienden geworden… heel onverwacht’

Er zijn van die strips die meer zijn dan ‘zomaar’ een 
stripverhaal. Dat is helemaal het geval bij Madeleine, 
verzetsstrijdster. Madeleine is een ooggetuige van een 
woelige tijd, meer nog, ze stond zelf op de barricades… 
het verhaal van Madeleine en JD Morvan begint als een 
werkopdracht, maar evolueert tot een hechte vriendschap 
en een diepere verbinding. Een veelbelovend begin van 
een reeks over het leven van Madeleine, in het Verzet en 
daarbuiten…

Wanneer is het project rond Madeleine ontstaan?
JD MORVAN: het project is eigenlijk ontstaan toen ik 

werkte aan Irena, een strip over een dame die 2 500 kinderen 
heeft gered uit het getto van Warschau. Het was een fantas-
tisch verhaal, maar ik kon Irena zelf niet ontmoeten, omdat 
zij was overleden in 2008, en dat vond ik jammer. Ze was 
98 geworden. En op een dag heb ik dan op televisie een 
documentaire gezien die Résistantes heette, over vrouwen 
uit het Verzet. Eén van hen was Madeleine Riffaud. Ik vond 
Madeleines energie echt geweldig en ik dacht bij mezelf, 
Morvan zet jezelf in beweging want je hebt hier de kans om 
iemand te ontmoeten die die periode heeft meegemaakt! 
(lacht) 

Ik heb Madeleine toen gebeld, en ze heeft mij afge-
snauwd, zoals we ook vertellen in de epiloog van het eerste 
deel. Zij vond het idee van een strip onzin, iets voor kinderen. 
Maar nadien spreekt ze erover met Jorge Amat en die over-
tuigt haar van de waarde van een stripverhaal.

Ik heb haar toen opgezocht en we zijn eerst maatjes 
geworden, en dan echt vrienden.

Heb je het verhaal van Madeleine vergeleken met de 
feiten?

MORVAN: het probleem met het Verzet is dat het iets 
geheims is. Er wordt niets neergeschreven om te vermijden 
dat mensen werden opgepakt. We vertrekken dus vanuit wat 
Madeleine zegt, en vergelijken dat dan met de historische 
context en de gebeurtenissen waarvan we wel weten. En 
dan is het altijd ongelooflijk om te zien dat ze gewoon gelijk 
heeft.

Natuurlijk is er veel bij het Verzet dat geheim was, er was 
zelfs een onderdeel van la résistance dat letterlijk ‘L’armée 
secrète’ heette, het Geheime Leger. 

Het verhaal van Madeleine wordt een trilogie, maar heeft 
u al het materiaal voor het hele verhaal al?

MORVAN: waarschijnlijk gaat het verhaal van Madeleine 
in totaal zeven delen tellen. De trilogie gaat over het Verzet 
gaan, tot de bevrijding van Parijs op 25 augustus 1944. Maar 
daarna vertellen we de rest van haar leven met Picasso, Paul 
Éluard, ze wordt oorlogsreporter, ze gaat naar Algerije, naar 
Vietnam, Congo, ze krijgt cholera… het is gewoon zo’n waan-
zinnig verhaal, zo’n rijk leven… dat we het helemaal willen 
vertellen. Ze voert niet langer zelf oorlog, maar brengt wel 
verslag uit van de oorlog, en ze loopt ook voortdurend oude 
vrienden uit het Verzet tegen het lijf.

Ik heb trouwens al het materiaal al, over haar hele leven. 
Ik werk nu al vijf jaar met haar samen dus we hebben de 
tijd gehad om alle aspecten van haar leven meerdere keren 
te overlopen. Als ik met een nieuw deel begin, dan vraag ik 
haar altijd om het verhaal opnieuw te vertellen, omdat er 
zo telkens nieuwe details opduiken die ik in het verhaal kan 
verwerken.

Ik heb niet alle gesprekken opgenomen, maar wel een 
heleboel, dus ik heb honderden uren geluidsmateriaal van 
Madeleine. Het is dus zo goed als onmogelijk om daarin iets 
terug te vinden. (lacht) Maar door al dat praten heb ik het 
geheugen van Madeleine ook in mijn hoofd zitten, alsof ik 
een tweede geheugen heb waaruit ik kan putten. Als ik 
dat geheugen inschakel, kan ik echt de beelden zien die 
Madeleine moet hebben gezien, zo goed vertelt ze. Een heel 
gekke gewaarwording.

Madeleine staat zelf ook vermeld op de cover. Is zij zo 
betrokken bij het scenario?

MORVAN: absoluut! Zij is mijn coscenariste, of ik ben zelfs 
eerder nog haar coscenarist. Ze vertelt me het verhaal en 
ik maak daar een scenario van, maar dan herbekijken we de 
scènes om te kijken of alles klopt, en dan herlezen we nog 
eens alles. Het tweede deel, dat net af is, hebben we vorige 
week een keer of vijftien nagelezen. Ik beschrijf dan alles 
wat er te zien valt, want Madeleine is blind. Het is alsof ik 
haar een theaterstuk beschrijf.

En soms vraagt ze om iets aan te passen aan de dialoog, 
of zegt ze dat een bepaalde scène op een ander moment 
plaatsvindt. Maar ze werkt ook heel nauwkeurig, en tot het 
album wordt gedrukt, zijn we voortdurend bezig met het 
verbeteren van het verhaal. 

Heb je ook de plekken bezocht waar Madeleine het over 
heeft? Het sanatorium, bijvoorbeeld.

MORVAN: ik ben inderdaad naar het sanatorium geweest, 
maar dat is in 2019 vernietigd. Het bizarre is dat het op 
Google Maps nog wel staat. Dus op het moment dat je op 
die verlaten plek staat, kan je op Google Maps zien waar 
precies je staat ten opzichte van het afgebroken sanatorium. 
Het vreemde is ook vooral dat het sanatorium is gebouwd 

in 1930, en dat het is afgebroken in 2019, wat betekent 
dat Madeleine intussen ook al langer heeft bestaan dan het 
sanatorium. Geweldig, toch? 

Ook in Parijs zijn we op zoek gegaan naar bepaalde docu-
mentatie, het postgebouw uit die tijd, bijvoorbeeld, maar dat 
is voor het derde deel. Voor Algerije en Vietnam wordt dat 
natuurlijk nog een heel ander verhaal.

De tekeningen zijn van Dominique Bertail, waarom hij?
MORVAN: omdat hij geweldig is! (lacht) Nee, echt, daar 

komt het op neer. Ik had het eerst aan Ralph Meyer gevraagd, 
maar die had het te druk met Undertaker. Maar dan heb ik het 
aan Dominique gevraagd. Ik had eerder al met hem samen-
gewerkt bij Dupuis, en we zijn ook ongeveer gelijktijdig 
begonnen. Maar ook hij had het druk.

Maar toen hebben we besloten anderhalf jaar te wachten 
tot hij wel tijd zou hebben. Gezien de hoge leeftijd van 
Madeleine (toen 94 jaar) betekende dat toch dat we heel 
zeker waren van onze keuze. Ik voelde ook dat er in de 
tekenstijl van Dominique iets zit dat heel goed zou werken 
met Madeleine, want er zitten feitelijkheden in, maar er zit 
ook heel veel emotie in, en dat kan Dominique heel goed 
weergeven. En bij de eerste pagina’s wisten we meteen dat 
we de juiste keuze hadden gemaakt!

Het project ligt je na aan het hart…
MORVAN: ja, het is echt een apart project. Ik werk natuur-

lijk graag met strips, maar dit nog iets anders. Het gaat al 
veel verder dan gewoon werk, we zorgen ook voor haar, nu 
en dan heeft ze hulp nodig, we zijn ook gewoon vrienden 
geworden… heel onverwacht. Maar de ervaring gaat dus veel 
verder dan ‘gewoon’ een stripverhaal!
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MADELEINE, 
VERZETSSTRIJDSTER
De graphic novel over het leven van Madeleine Riffaud, 
een doodgewoon meisje met een buitengewoon verhaal

21 oktober 2022
Hardcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-484-7

18 november 2022
Softcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-485-4

MADELEINE, VERZETSSTRIJDSTER 1/3:
De vonkende roos
Scenario: JD Morvan & Madeleine Riffaud
Tekeningen & inkleuring: Dominique Bertail
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Korte inhoud
De kleine Madeleine Riffaud, geboren 
in 1924, leidt een gelukkig leven met 
haar grootvader en haar ouders. Of 
toch tot de Tweede Wereldoorlog de 
familie uit elkaar haalt. Madeleine, 
die aan tuberculose lijdt, wordt naar 
een sanatorium gestuurd. Het is vast 
de slechtst mogelijke plek voor een 
koppige jonge vrouw die droomt 
van een gek en noodzakelijk project: 
bij la Résistance gaan. Toch slaagt 
Madeleine erin. Onder de codenaam 
‘Rainer’ wordt ze een belangrijke 
figuur en bevoorrechte getuige van 
haar tijd. Een uitzonderlijk verhaal dat 
ze vandaag vertelt in een uitzonder-
lijke trilogie, doorspekt met duizenden 
details uit een geheugen dat niets is 
vergeten…

1918

Dat dacht ik 
al, helaas.

Je grootmoeder en 
ik bidden dat je…

Nu overdrijf 
je een beetje, 

mama.

Ben je 
vergeten dat ik 
de juf ben?

Je kan beter 
leren borduren, of 
iets in die aard.

Maar ik 
vind meisjes 
zeurderig!

?!
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het Venijn
Emily’s wraaktocht loopt stilaan ten einde… 
maar zit het Venijn niet in de staart?

21 oktober 2022
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-488-5

18 november 2022
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-489-2

Het venijn 4/5:
Hemelblauw
Scenario, tekeningen: Laurent Astier
Inkleuring: Stéphane Astier
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Korte inhoud
New York, november 1900. Emily 
heeft een plek gevonden als danseres 
in een revue op Broadway. Ondanks 
de druk moet ze het volhouden tot 
de avant-première om in de buurt te 
komen van haar volgende doelwit. 
Maar de Pinkertons zitten haar op 
het spoor, en ook al ontbreekt er 
nog steeds een puzzelstukje, toch 
slagen zij er langzaamaan in het 
zaakje te ontrafelen. Heeft Het Venijn 
nog wel de kracht om haar wraak te 
voltrekken, nu ze heeft ontdekt dat 
haar moeder nog leeft?
Heeft ze recht op wat licht om de 
wolkenhemel te doen opklaren?

Het Venijn is een absolute 
Daedalus-topper, het verhaal 
van Laurent Astier en zijn 
tekeningen, de wraaktocht, 
de emotie… alles klopt! Al drie 
delen sleept Emily in haar spoor 
een hele schare lezers mee, 
langs vurige wraak en allesver-
woestende overstromingen… 
wat hebben zij en Laurent Astier 
deze keer in petto?

2120

Nee, nee, 
nee en nee!

Houd op…
houd op, 

stop!

Ah ja, 
juist! Die 
passage 

vergeet ik 
altijd. Mijn 

excuses, 
meneer 
Fisher…

Dit kan 
zo niet, 
Emily… 
volg je 

het tempo 
wel?

Jij komt 
op bij 
twaalf!

Ik ben hier nog 
maar een week, ik heb 
het hele libretto nog 
niet in m’n hoofd. Geef 

me de tijd om alles 
te verwerken!

Ik ben zo 
grootmoedig geweest 
om jou onverwachts te 
kiezen om een van onze 
beste danseressen te 

vervangen toen die New York 
ontvluchtte om bij zo’n 

vervloekte cowboy te gaan 
wonen in een of ander 

gat in Wyoming…

Zorg dat 
ik geen spijt 
krijg van m’n 

keuze!

Maar stel me 
even gerust, je 
kunt toch wel 

tot twaalf 
tellen, hè?

Wat vaststaat, 
is dat ik hier geen 
twaalf seconden 
meer blijf! U vindt 
vast wel iemand 

anders!

De première is 
over twee weken! 
We moeten klaar 

zijn, anders 
wordt dit een 
catastrofe!

En ik heb je 
vandaag al 

honderdmaal 
hetzelfde 
gezegd!

De tijd? Hoor je 
jezelf bezig?! 

Tijd hebben 
we niet!
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DE DODE 
MONNIK

Een gloednieuwe trilogie, 
tussen De naam van de roos 

en The Usual Suspects

18 november 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-501-1

DE DODE MONNIK 1/3:
Het vervloekte manuscript
Scenario: JDMorvan
Tekeningen & inkleuring: Scietronc
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BLOEDKONINGINNEN
Constance 
van Antiochië
Slot van dit tweeluik over 
de oosterse bloedkoningin 
Constance van Antiochië

16 december 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-519-6

BLOEDKONINGINNEN:
Constance van Antiochië –  
De rebelse prinses 2/2
Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen: Gabriele Parma
Inkleuring: Dimitri Fogolin
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Korte inhoud
Stolin is een zestienjarige jongen die door zijn ouders 
in het klooster van Nariamar wordt geplaatst. In die 
afgesloten plek, waar stilte heilig is, wordt de mond 
van broeders dichtgenaaid. Ze vullen hun tijd met 
het kopiëren van heilige geschriften. Stolin heeft het 
moeilijk met de regels… Wanneer hij het profane boek 
van Ernao Piranesi vindt, smokkelt hij het mee om het 
in stilte te lezen in zijn kamertje. 
De mémoires van de dode monnik beginnen 50 jaar 
eerder, in de tijd waarin baron Ytrium, na een bloedige 
veldslag tegen ketters, de overlevenden besluit op 
te sluiten in de kerkers van het klooster waar Ernao 
intendant is. Een van de gevangenen wordt onder-
werp van een debat dat al snel escaleert. Voor de 
ene heet hij Ciimon Bracchio en is hij een simpele van 
geest, die per vergissing is opgesloten, voor anderen 
gaat het om de beruchte Darst Vostri, charismatische 
en waanzinnige leider van de ketters. Wie gaat er toch 
schuil achter deze vreemde figuur die voor zoveel 
controverse zorgt? En welk van beide partijen krijgt er 
uiteindelijk gelijk?

JD Morvan neemt je mee op ontdekkingstocht 
naar een mysterieuze kloosterwereld achter 

kloostermuren en dichtgenaaide lippen. Een 
ongelooflijke wereld waarvan de waanzin 

mooi in beeld wordt gebracht door 
Scietronc. Eerste, beklijvende deel 

van een verhaal in drie delen.

Korte inhoud
Antiochië wordt belegerd en terwijl de edelen 
van de stad Constance gebieden de poorten te 
openen, organiseert zij geestdriftig het verzet. Ze 
hoopt dat de boodschapper die ze naar Jeruzalem 
heeft gestuurd, snel terugkeert met het leger van 
koning Boudewijn. Maar als Antiochië niet met 
geweld wordt ingenomen, kan de stad ook worden 
uitgehongerd.

Bloedkoninginnen staat garant voor 
historische verhalen vol intriges en 
(gearrangeerde) huwelijken, al staat een 
ding vast: een bloedkoningin weet wat ze 
wil, en gaat daarvoor over lijken. Jean-Pierre 
Pécau kennen we van Frontlinies, maar samen 
met Gabriele Parma levert hij hier een leerrijk, 
intrigerend portret af van een sterke vrouw uit 
de late middeleeuwen.
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Jullie 
hebben geluk, 

heiligschennend 
schorem.

sta op.

en ga dicht bij 
elkaar staan.

de eerste die 
probeert te 

ontkomen, snij ik 
aan stukken.

... Mijn naam is Erñao Piranesi.

En op de valavond van mijn bestaan, 
overtrad ik de kloosterwetten, die mijn 
leven hebben bepaald.

Dankzij de opleiding die ik als jongeling kreeg om 
boeken te verluchten, heb ik een profaan boek 
geschreven, dat ik verborgen moet houden.
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de 5 rijken
Beestige fantasy à la Game of Thrones, 

vol gekonkel en geïntrigeer

21 oktober 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-497-7

18 november 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-498-4

De 5 rijken 5:
Het voorwerp van je haat
Scenario: Lewelyn (Andoryss, Chauvel, Wong)
Tekeningen: Jérôme Lereculey
Inkleuring: Dimitris Martinos
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Korte inhoud
Terwijl Astrelia tegen haar wil wordt 
teruggebracht naar Angleon, heeft 
koning Mederion de studenten opge-
sloten die uit vrije wil met hem waren 
komen praten. Met die beslissing 
jaagt hij niet alleen Terys en de Raad 
tegen zich in het harnas… maar de 
opstandigere studenten besluiten tot 
actie over te gaan. Terwijl een deel 
zijn wonden likt, gaan anderen elkaar 
te lijf in een stad die het toneel is 
geworden van steeds gewelddadiger 
confrontaties.

De 5 Rijken is een van onze 
Daedalus-toppers. In “Het 
voorwerp van je haat” naderen 
we het einde van de eerste 
cyclus, waarin de katachtigen 
de hoofdrol spelen. De schitte-
rende tekeningen van Jérôme 
Lereculey zijn een lust voor het 
oog, en het scenaristenteam 
(Lewelyn) maakt van elk deel 
een heerlijk, spits pareltje om te 
lezen en nog eens te herlezen… 
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DE FARAO’S 
VAN ALEXANDRIË 
Een heerlijke duik in de mysteriën van het Oude Egypte, 
100 jaar na de ontdekking van het graf van Toetanchamon

16 december 2022
Integrale, 144 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-525-7

16 december 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-526-4

DE FARAO’S VAN ALEXANDRIË:
Integrale editie & deel 1
Scenario, tekeningen: Rafaël Morales
Inkleuring: Micheline Pochez

H
ISTO

RISC
H

/EG
Y

PTE/AVO
N

TU
U

R
Korte inhoud
Aan het begin van het tijdperk van de 
Ptolemaeërs, in Thebe, op meer dan 
duizend kilometer van Alexandrië, 
staat Hotep op het punt grote profeet 
te worden van de tempel van Karnak. 
Hij erft de functie van zijn vader. 
Tezelfdertijd rijdt een zekere Demeas, 
een gezant van farao Ptolemaios, de 
stadspoort binnen. Hij komt in naam 
van zijn meester nieuwe, zware 
taksen aankondigen. Maar Hotep roert 
zich: hij weet dat het volk een hogere 
heffing niet zal dulden. In zijn nieuwe 
functie roept hij op tot opstand, maar 
hij wordt gearresteerd en ter dood 
veroordeeld… Om te overleven, zijn 
eer te redden en de krenkingen weg 
te wassen die zijn gezin heeft onder-
gaan, vlucht hij naar het paleis van 
Ptolemaios. Daar, in het hart van het 
huis van zijn farao, hoopt Hotep recht-
vaardigheid en waarheid te vinden.

Met trots presenteren we De farao’s van 
Alexandrië, in een exclusieve, gelimiteerde inte-
grale uitgave, die samen met de softcover van 
het eerste deel verschijnt. In de integrale lees je 
meteen de drie delen, vol spanning en avontuur, 
die je meenemen naar het oude Egypte. Met zijn 
klassieke, elegante stijl wekt Rafael Morales 
op schitterende wijze het eeuwige Egypte tot 
leven… (maar hier geen levende mummies, wel 
mensen van vlees en bloed!)
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DE DERDE ZOON 
VAN ROME 
De derde zoon van Rome of: het oude 
Rome zoals het (nooit) echt was!

21 oktober 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-486-1

18 november 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-487-8

DE DERDE ZOON VAN ROME 5:
Marcus Antonius en Cleopatra
Scenario: Laurent Moenard
Tekeningen: Rafa Fonteriz & Fernando Nicolas Baldo
Inkleuring: Facio
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Korte inhoud
Op verzoek van Vergilius smeedt 
Vulcanus, god van de smidse, een 
schild voor Aeneas. Hij graveert er de 
geschiedenis en glorierijke legendes 
van Rome en Augustus op.
In 32 v.C. beleeft Rome haar laatste 
burgeroorlog. Octavius en Antonius 
strijden om hun deel van de wereld. 
Octavius het westen. Antonius het 
oosten, samen met Cleopatra. Een 
strijd tussen de Romeinse goden 
en die van Egypte. Cleopatra vindt 
een bondgenoot in de sekte van de 
Derde Zoon van Rome. Die orde heeft 
het schild van Vulcanus gestolen en 
gesmolten om er een nieuw schild 
van te maken… waarop Caesarion, 
zoon van Cleopatra en Iulius Caesar, 
zijn overwinning ziet, de nederlaag 
van Rome en Augustus en de opkomst 
van de orde van de Derde Zoon van 
Rome… 

Alsof het oude Rome nog niet 
voldoende bulkte van intriges 
en duistere spelletjes… verzint 
Laurent Moënard nog een 
bijkomende verhaallijn die voor 
bloedvergieten en complotten 
zorgt, tot in de hoogste regi-
onen. De mythische figuur van 
Cleopatra is een ingrediënt dat 
voor peper (zeg maar vuurwerk) 
zorgt in dit laatste deel!
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Lente 32 v.C. Rome, Forum. 
Het religieuze bouwwerk 
waarin de tempel van 
Vesta en het huis van de 
Vestaalse maagden ligt.
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Dwergen
Ararun is een Dwerg in een 
wereld vol Elfen… in de landen 
van Arran kan alles!

16 december 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-511-0
16 december 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-512-7

Dwergen 18:
Ararun van de Tempel
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Paolo Deplano
Inkleuringen: Vincent Powell
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In het rijk der blinden
Scenario: Olivier Peru
Tekeningen: Stéphane Bileau
Inkleuring: Élodie Jacquemoire

FA
N

TA
SY/AVO

N
TU

U
R16 december 2022

Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-513-4
16 december 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-514-1

Elfen
Een nieuw, heerlijk avontuur 
in de landen van Arran!

Korte inhoud
De stad Ysparh wordt geteisterd door 
gespuis en corruptie, en blijft overeind 
dankzij de doortastendheid van de 
wacht. De dwerg Ararun en de blauwe 
elf Antalya zijn de geduchtste kapi-
teins van de wacht. De eerste door 
zijn scherpzinnige geest, de tweede 
door de scherpte van haar zwaard 
en beiden door hun legendarische 
volharding. Dus wanneer een van 
de prinsen van de stad dood wordt 
teruggevonden, een paar dagen voor 
de verkiezingen, zijn zij de enigen die 
in staat zijn het smerige zaakje uit te 
klaren voor de stemming plaatsvindt…

Nicolas Jarry schrijft een heuse 
dwergendetective, die geweldig 
in beeld wordt gebracht door 
Paolo Deplano. Heerlijk om te 
ontdekken hoe de verschillende 
wezens uit de landen van Arran 
hun weg vinden naar elkaars 
grondgebied… en elkaar daar 
naar het leven staan!

Korte inhoud
Nadat ze de reuzen heeft verslagen en 
een vloedgolf heeft veroorzaakt die 
duizenden slachtoffers maakt, is Alyana 
nog maar een schim van zichzelf. Haar 
hart klopt niet meer. En haar immense 
krachten verdwijnen. Ze wil alleen nog 
maar in vrede leven bij haar volk. Maar 
er zijn maar weinig witte elfen die haar 
willen aanvaarden, sommigen willen zelfs 
gebruik maken van haar zwakte om met 
haar af te rekenen. Moet de jonge elf het 
in een ultieme uitdaging opnemen tegen 
haar eigen volk?

Olivier Peru vertelt 
ons het dramatische 
verhaal van Alyana en 
haar orklinlijfwacht: 
de Schurk. Om er weer 
bovenop te komen, moet 
Alyana door de diepste 
hel… een verhaal zo oud 
als de wereld zelf, een 
verhaal om je adem bij 
in te houden, en mee 
te stappen in de wereld 
die zo schitterend 
wordt geschilderd door 
Stéphane Bileau.
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Magiërs
Een vleugje magie in de 

landen van Arran

21 oktober 2022
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-482-3
18 november 2022
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-483-0

MAGIËRS 6:
Yoni
Scenario: Nicolas Jarry & David Courtois
Tekeningen: Giovanni Lorusso & Alex Sierra
Inkleuring: Élodie Jacquemoire
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ORKS & 
GOBLINS 
Nieuw deel in deze fantasyreeks over 
het uitschot van de landen van Arran:  
Orks & Goblins

21 oktober 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-480-9
18 november 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-481-6

ORKS & GOBLINS 11:
Kronan
Scenario: Jean-Luc Istin
Tekeningen: Sébastien Grenier
Inkleuring: J. Nanjan
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De runisten van het rijk Dumn zijn meesters in het 
maken van Golems. Nu er vrede heerst, strijden de 
stalen kolossen in arena’s om hun scheppers rijk te 
maken. Yoni wil ook zo’n strijdgolem maken, maar 
tijdens een rampzalige nacht worden zijn ouders 
vermoord. Hij heeft nog maar één obsessie: de 
perfecte Golem maken om zijn familie te wreken!

Voor zijn scenario heeft Jean-Luc Istin zich 
laten inspireren door de novelle van Robert 
E. Howard: A Witch Shall Be Born, en natuur-
lijk lees je in Kronan echo’s van Conan de 
Barbaar. Zoals steeds in de landen van 
Arran zuigen de tekeningen je zo de actie 
in. Voor Kronan neemt Sébastien Grenier de 
honneurs waar.

In dit deel van Magiërs zien we een jonge 
Runenmagiër aan het werk, die stiekem 
alle kinderdromen waarmaakt die wij zelf 
ook koester(d)en! Het fantasierijke scenario 
van Nicolas Jarry en David Courtois is puur 
genieten, en door de tekeningen van Giovanni 
Lorusso lijken de strijdgolems echt tot leven te 
komen… Wij blijven dromen!

Korte inhoud
Antarya maakt een diepe crisis door sinds koningin 
Nawell haar verstand is verloren. Als toppunt van haar 
verraad laat ze haar soldaten executeren. De ork Kronan, 
de kapitein van haar wacht, ontkomt. Voor hem is de 
vrouw die zich Nawell laat noemen, een bedriegster. Hij 
is vastbesloten dat te bewijzen en zich te wreken. En als 
Kronan wraak neemt, laat hij altijd een spoor van bloed 
achter zich.
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Ik wist dat hij de uitdaging 
zou aangaan. Niemand had 
hem ooit al verslagen bij 
het ketsen.

Vooruit! Haast 
jullie, dit wordt 
geweldig! Kemi 

gooit als eerste!

Ik moet bekennen dat je 
ballen hebt, dat je ’t tegen 

mij durft op te nemen. Je mag 
je al beginnen uitkleden, dan 

zien we of dat ook zo is.

Maak je geen 
zorgen.

Ha!

Een!

Twee!

Vier…

Drie!

…veertien!
Vijftien!

Zestien!
Plons!

Zestien ketsen voor 
de kampioen! Nieuw 

dorpsrecord!

Wel, runistenjong? Ben 
je klaar om je kaal 
spreeuwtje te laten 
zien aan de meiden?

Vraag dat nog 
eens nadat 
ik je heb 

verpletterd!

En, hoeveel, 
Jorzel?

Ik ben de tel 
kwijtgeraakt 
bij twintig…

Hoe heb je 
dat gedaan?
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Het was een typische 
morgen in Aktmar. Een van 
die vervloekte ochtenden 
waarop de koude je stevig 

in je vel bijt.

Voor een ork 
uit Mahalal zou 

dat puur genieten 
zijn.

Voor Chad’ huurlingen 
betekende het een grote 

hoop miserie.

Het ijskoude 
zweet drong in 

spieren en vezels. 
Nekken verstijfden, 
slappe pensen ver-

trokken in spasmen.

Ik laat 
u zich de pijn 

inbeelden die de 
ruiter diep in zijn 
binnenste voelde 

telkens de hoeven 
van zijn knol 

de grond 
raakten.

Slijmvliezen die 
verstopt raken, kelen 

die worden geschraapt. 
Dat is paardrijden na 

een ijzige nacht.

En bij Gor! 
Het mogen opnemen 

tegen zo’n bende klootzak-
ken, er is niks heerlijkers 

dan dat!
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BORIS VIAN
Een donker detectiveverhaal vol 
geweld en seks, typisch voor de 
literaire wereld van Boris Vian

DE PIN-UP VAN DE B-24
Slot van dit tweeluik over de mysterieuze pin-up, 
geschilderd op de romp van een bommenwerper

18 november 2022
Hardcover, 96 pagina’s
Prijs BE: € 27,95 NL: € 28,50
ISBN: 978-94-6394-496-0

18 november 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-450-2

BORIS VIAN 3/4: 
Ze snappen het niet
Scenario: JDMorvan
Tekeningen & inkleuring: Patricio Angel Delpeche

DE PIN-UP VAN DE B-24 2:
Nose Art
Scenario & inkleuring: Jack Manini
Tekeningen: Michel Chevereau
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Korte inhoud
Vanavond trekt Francis Deacon panty’s aan, hij doet mascara 
en oogschaduw op. Maar denk nu niet dat hij ‘zo iemand’ is! 
Gaya, een vriendin – en soms minnares – van hem, organiseert 
een gekostumeerde avond. Voor haar de gelegenheid om 
zichzelf de zevende hemel in te spuiten met een middeltje 
dat niet op voorschrift verkrijgbaar is. Francis haat drugs. Dus 
wanneer hij ontdekt dat Gaya de stairway to heaven heeft 
genomen, op aanraden van haar toekomstige echtgenoot 
(toekomstige echtgenoot?! Daar wist Francis niks van!) die 
niet bijzonder zachtaardig is voor de vrouwelijke soort, ziet hij 
in dat er een addertje onder het gras zit.
Van de zachte aanpak kent Francis niks. Dus wanneer hij het 
zaakje probeert te doorgronden, zit hij al snel opgezadeld met 
een toegetakeld gezicht en 10 000 dollar schulden. Gelukkig 
is zijn broer, Ritchie, een dokter die zijn jonge broer maar al te 
graag uit de penarie redt.

In onze Boris Vian-collectie zitten we 
aan het derde en voorlaatste deel. 
Boris Vian schreef een ophefmakende 
boekenreeks onder het pseudoniem 
‘Vernon Sullivan’ en verkende zo wat 
wel en niet kon in de literaire wereld 
van de jaren 50. In Ze snappen het 
niet neemt JD Morvan je dus mee op 
een duistere ontdekkingstocht langs 
smerige plekken en dito mensen. De 
tekeningen van Patricio Angel Delpeche 
passen perfect bij het verhaal, en laten 
net genoeg zien van het wereldje 
dat Boris Vian, alias Vernon Sullivan, 
schetst.

Slot van dit tweeluik 
waarvan we ook een 

schitterende, exclusieve 
integrale uitgave maakten. 

In dit tweede deel ontdek je 
de absolute apotheose van het 
verhaal van Jack Manini, een 
verhaal dat beklijft en verrast. 
De tekeningen van Michel 
Chevereau zijn geweldig, maar 
van vliegtuigen tekenen weet 
die man alles!

Korte inhoud
‘Ik ben niet zomaar een tekening, ik ben de engelbewaarder van mijn 
B-24.’ Voor Glenn is wat er in mei 1944 gebeurt een ware ramp. De 
dag waarop zijn bommenwerper crasht – hij is de enige overlevende 
– botst het hospitaalschip Louisiana op een zeemijn. Aan boord zijn 
drie verpleegsters, Lana, Glenns vrouw, Alice, de vrouw van Fred, zijn 
copiloot, en Candy, de vrouw van Johnny, de bombardeur. Ze zijn voor-
goed verdwenen…
Vijftien jaar later reist oud-majoor Glenn Baxter naar Libië voor een 
missie van een firma die naar olie speurt. Hij wil van de gelegenheid 
gebruikmaken om het wrak van zijn bommenwerper te vinden en te 
achterhalen wat er met zijn bemanning is gebeurd.
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Misschien moet 
ik mezelf even 
voorstellen.

Francis Deacon, 
afgestudeerd aan Harvard 
(maar niet helemaal met 
opzet), met een stinkend 
rijke vader en een 
trofeevrouw als moeder.

Vijfentwintig jaar oud – al zie ik er zeventien uit – 
foute vrienden: boksers, drinkers, druktemakers en 
knappe vrouwen die je voor geld kunt beminnen. Een 
goeie partij, dus.

Geen kwaaie kerel.

Als de dood voor 
intellectuelen.

Eerder sportief.

Zachte sporten: judo, catch, 
zeilen, nu en dan wat roeien, 
skiën, enz.

Imposant zie ik er niet uit – 
vijfenzeventig kilo en een taille van 
zesenvijftig centimeter.

Auw!

Maar dat heeft haar een 
fortuin aan behandelingen 
gekost.

Mijn moeder 
heeft een maatje 
minder.

5

Ik herhaal… 
Glenn hier…

Horen jullie 
mij? Max, 
Douglas…

Max? Niks!

Geen 
paniek…

Max heeft de coördinaten 
van het wrak. Ze zullen me 
uiteindelijk wel vinden.
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Aquarica
Getuige van de onvergankelijke vriendschap 
tussen Benoît Sokal en François Schuiten. 

16 december 2022
Hardcover, 88 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-6394-508-0

Aquarica 2/2:
De reuzenwalvis
Scenario: François Schuiten, Benoît Sokal
Tekeningen: Benoît Sokal, François Schuiten
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Korte inhoud
John Greyford en luitenant O’Bryan 
zijn aan boord van de vreemde onder-
zeeër van Aquarica op weg naar haar 
verafgelegen geboorteplaats, die 
op de rug van een reuzenwalvis zou 
liggen. Aan het einde van hun reis 
openbaart zich een nieuwe wereld die 
buiten de realiteit lijkt te staan. Maar 
het evenwicht is er broos. Baltimore 
en zijn mannen willen die wereld 
doen verdwijnen, gedreven door hun 
wraaklust. Er ontspint zich een achter-
volging tussen de walvisjagers en 
onze drie helden, met het voorbestaan 
van die wondere wereld als inzet… Aquarica is meer dan een stripverhaal. Het is het verhaal 

van vriendschap tussen twee grote, Belgische strip-
makers: François Schuiten en Benoît Sokal. Het is het 
verhaal van een groots opgezet project, een verhaal over 
dromen… een verhaal waar Schuiten en Sokal meer dan 
twintig jaar geleden met z’n tweeën aan begonnen, en 
dat Schuiten nu, na Sokals overlijden, in zijn eentje heeft 
afgemaakt.

Benoît Sokal begon een opleiding stripverhaal aan 
Saint-Luc in Brussel in 1977. Er gebeurde in die tijd heel 

veel in de stripwereld, en Benoît surfte mee op die 
golven. Hij werkte heel hard aan een personage dat 
hij wilde voorleggen aan À Suivre: Canardo. De reeks 

was een schot in de roos en de perfecte manier om 
zijn blik op de wereld, zijn zwarte humor en zijn liefde 

voor de dierenwereld te ontwikkelen. Canardo 
werd zijn succesreeks, maar hij stortte zich 
evengoed op de wereld van de videogames, 
en op de film. En zo ontstond Aquarica.

SCHUITEN: tijdens onze vakanties, die we vaak samen 
doorbrachten, zaten we gewoonlijk tegenover elkaar te 
tekenen. Op een bepaald moment, begin jaren 2000, stelde 
Benoît me voor om aan een filmscenario te werken. Ik was 
wat terughoudend, omdat ik bang was dat onze vriendschap 
eronder zou lijden, dat er discussies zouden ontstaan. Maar 
het tegendeel gebeurde: Benoît stelde me het thema voor, 
en het idee van die reuzenwalvis was geweldig.

We zijn toen aan het werk gegaan. Ons werk zou een 
tekenfilm worden, dat kon niet anders, dachten we, of toch 
al zeker geen strip. Aquarica zelf zou gespeeld worden door 
een actrice, dat gaf haar een wat irreëel karakter in verge-
lijking met de bijna karikaturale personages rond haar. Wij 
dachten in de eerste plaats aan Scarlett Johansson. Voor de 
close-ups zouden we haar dan gebruiken, en voor shots van 
een afstand een stand-in. Scarlett werd echter alsmaar popu-
lairder en we beseften dat dat niet zou lukken… We mikten 
daarna op iemand anders, maar we hebben het nooit aange-
durfd contact met hen op te nemen. Ook door tijdsgebrek, 
want we waren druk bezig met ons verhaal: het uittekenen, 
het uitschrijven, het storyboarden…

En dan moesten we op zoek naar een producer. Maar 
dat lag ingewikkeld. We schakelden een script doctor in, en 
nog een… maar het probleem met die script doctors was dat 
zij radicale veranderingen voorstelden: een humoristische 
dimensie om een jonger publiek aan te spreken, het karakter 
van bepaalde personages aanpassen om beter overeen 
te stemmen met de criteria van de animatiefilm op dat 
moment… Maar het grootste probleem was de kostprijs van 
ons project.

Uiteindelijk is er een teaser gemaakt van een aantal 
minuten, die de ambitie uitstraalde die wij koesterden. Maar 
het project is nooit concreet geworden, ondanks onze inspan-
ningen en het enthousiasme van onze gesprekspartners. 

Toen bleek dat we er geen film van zouden kunnen maken, 
verraste Benoît me door aan te kondigen dat hij er een 

stripbewerking van wilde maken.

We hadden al zoveel tekeningen gemaakt en 
er al zo hard aan gewerkt dat het ons ondenk-
baar leek er helemaal niets mee te doen. We 
spraken af dat ik niet zou tussenkomen en dat 

hij de bewerking alleen zou maken. Ik was zo blij 
dat het verhaal in de allerbeste handen was! Maar wat niet 
was voorzien, was die vervloekte ziekte waar Benoît vijf jaar 
lang tegen heeft moeten vechten. De hele realisatie van de 
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MEERMINNEN 
& VIKINGEN

Een heus detectiveverhaal in de 
wereld van Meerminnen & Vikingen

23 september 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-470-0
21 oktober 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-471-7

Meerminnen & vikingen 4/4:
De onzichtbare dreiging
Scenario: Nicolas Mitric
Tekeningen: Francesco Trifogli & Maria Fran-
cesca Perifano
Inkleuring: Aretha Battistutta
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strip is verstoord door dat gevecht en de krab uit het verhaal 
doet denken aan de kwaal die aan hem vrat…

Benoît dacht dat hij het boek wel zou kunnen afmaken, 
ook al werd het tekenen moeilijker. Hij vroeg me nu en dan 
om hulp bij het uittekenen van het personage Aquarica. Het 
was een kleine moeite. Bovendien werkte hij tegelijk nog 
aan het vierde deel van het videogame Sybéria, waar hij ook 
veel persoonlijke elementen in verwerkte. Hij was er zo trots 
op dat hij heeft gevochten om de release nog mee te maken.

Door mij te vragen hem te helpen bij het tekenen van de 
cover en de twaalf laatste pagina’s, bereidde hij me al voor 
op het moment dat ik ze helemaal op mij zou moeten nemen. 
Bij een van mijn laatste bezoeken gaf hij me zijn doos met 
kleurpotloden. Toen begreep ik het.

Na zijn overlijden heb ik met zijn vrouw Martine en zijn 
twee zonen, Hugo en Jules, ontdekt waar hij precies stond 
met het verhaal. Benoît had het goed voorbereid: er restten 
nog de laatste twaalf pagina’s en de cover, maar het werk 
was uitgetekend in het finale storyboard, dat hij me al een 
tijd eerder had bezorgd. Ik hoefde het alleen nog af te maken, 
maar dat bleek veel moeilijker dan ik dacht…

Hoe houd je voldoende afstand? Hoe kon ik mijn eigen 
stijl behouden zonder de grafische draad te breken van het 
verhaal, dat Benoîts identiteit uitdroeg? Al die vragen en 
de treurigheid omdat ik het boek alleen moest afwerken, 
hebben me heel erg achtervolgd in die onwerkelijke periode.

De ontstaansgeschiedenis van dit boek is in elk geval 
heel erg bijzonder. Het was opgezet als een film, is door 
zovele handen gegaan en zo vaak herdacht in verschillende 
grafische vormen en technieken, om uiteindelijk te eindigen 
als een strip. Maar op die manier bevat het misschien wel die 
twintig jaar research en koppigheid en bovenal hoop ik dat 
het getuigt van onze verstandhouding en de onvergankelijke 
vriendschap die ons verbond.

Korte inhoud
Heeft een meermin de zoon van koning Hardeknud 
vermoord? Die wrede meerminnendoder schakelt 
Lydveig, de dochter van een beroemde speurder, in 
om de schuldige te vinden. Maar krijgt zij wel de vrije 
hand om de ware schuldige op te sporen? In de wereld 
van meerminnen en Vikingen liggen toverij en verraad 
altijd als een onzichtbare dreiging op de loer.

Een heerlijke duik in het koude water van 
de Noordzee, waar meerminnen & Vikingen 
strijden om de heerschappij, en soms kan 
dat er stevig aan toe gaan. Elk deel van 
Meerminnen & Vikingen wordt gemaakt door 
een ander auteursduo voor een frisse kijk op 
dat mythische universum uit Noord-Europa.
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Haar gave is zo gevaarlijk, dat ze 
op een dag tot onze ondergang 
zal leiden!

Telkens wanneer 
ze uit het niets 

verschijnt, bevriest 
het bloed in m’n 

aderen...

Zo kan het niet 
langer! We moeten 

Hrönn stoppen!

... En jij, Kolga, 
wat vind jij van 

ons zusje?

In het koude water van de 
Noorse kust, in de 9e eeuw.
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IN DE BUIK VAN 
DE DRAAK 
Een gloednieuwe reeks in drie delen over de meest 
legendarische figuren ooit: drakenjagers!

16 december 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-520-2

20 januari 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-521-9

IN DE BUIK VAN DE DRAAK 1:
Udo
Scenario: Mathieu Gabella
Tekeningen: Christophe Swal
Inkleuring: Simon Champelovier
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Korte inhoud
Draken bewaken schatten, dat is bekend. Maar er is nog iets bijzonders aan de hand met 
die beesten: tijdens de rui veranderen de schubben van de legendarische reptielen in 
goud. Door dit wonder, waarvan de oorsprong onduidelijk is, besluit een atypisch drietal 
de handen in elkaar te slaan: Phylogenos van Esquamate, zoon van verdwenen draco-
logen, Wei, een Chinees piraat die draken kan temmen, en Udo Von Winkelried, nakomeling 
van een geslacht drakenjagers dat teruggaat op Siegfried. Die drie mannen besluiten de 
reusachtigste draak te doden die ooit op aarde heeft rondgelopen. Maar om zo’n enorm 
beest af te maken en de schat in handen te krijgen die zijn lijf vormt, is er maar een 
oplossing: het doden… van binnenuit. Ze moeten gaan waar nog niemand zich ooit heeft 
gewaagd: in de buik van de draak.

Mathieu Gabella (De 
Beul) en Christophe Swal 

spelen met de regels van het 
genre en maken zo een goed 

gedocumenteerd, maar vooral een 
episch en mysterieus verhaal. In dit 

drieluik geven ze een unieke kijk op de 
mythe van deze fascinerende wezens, 
door niet door het pantser van de 
draak te dringen, maar wel door een 
draak klein te krijgen via de buik. Elk 
deel zal gaan over een van de drie 
drakenjagers. In dit eerste deel: Udo.
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SAMOERAI
Voor een samoerai is er maar 
een weg: die van het zwaard!

SAMOERAI 
ORIGINE 
Ontdek de jeugd van 
Takeo, de samoerai!

16 december 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-509-7

21 oktober 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-495-3

Samoerai 15:
Boven alle verdenking
Scenario: Jean-François Di Giorgio
Tekeningen: Christina Mormile
Inkleuring: Lorenzo Pieri

SAMOERAI ORIGINE 3:
Eïko
Scenario: Jean-François Di Giorgio
Tekeningen: Vax
Inkleuring: Stéphane Paitreau
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Korte inhoud
Wie heet de Tadami-rivier vergiftigd? Is het 
dezelfde persoon die nu al twee maand 
dorpelingen vermoordt met een kunai? Is 
het nu aan Takeo om de lijken te tellen of 
op zoek te gaan naar de waarheid? Het 
wordt in elk geval geen rustig avontuurtje. 
Sommige dorpelingen aarzelen niet om 
een beroep te doen op huurlingen, met als 
taak het uitschakelen van alle individuen 
die hun doelen in de weg staan…

De oerreeks van Jean-François 
di Giorgio is hét absolute 
speerpunt van ons Jaar van 
de Samoerai! Al vijftien delen 
lang deelt di Giorgio zijn liefde 
voor het samoerai-universum 
met steeds meer lezers… 
en elk nieuw deel blijft van 
eenzelfde geweldig niveau, 
natuurlijk ook dankzij de 
schitterende tekeningen van 
Cristina Mormile!

Korte inhoud
‘De staart van de Drakenslang’, die aan de basis 
ligt van een heleboel mythes, waaronder die 
over het ontstaan van de wereld, is verdwenen. 
Onze jonge Takeo krijgt van meester Kazé de 
opdracht hem terug te vinden. Hij neemt het 
op tegen een hoop Yokai, waaronder ook een 
van de oudste wezens van Japan. Tegelijk moet 
hij ook zijn vriendin Eïko, op wie hij stiekem 
een oogje heeft, behoeden van een vreemde 
vloek die haar boven het hoofd hangt…

Ook voor Samoerai Origine 
schrijft Jean-François di 
Giorgio het scenario, en dat 
merk je zo: deze spin-off 
van de hoofdreeks is een 
geweldige aanvulling op het 
verhaal van Takeo. Met zijn 
tekeningen brengt Vax het 
mythische aura van de (jonge) 
samoerai tot leven. Alweer 
een topper uit ons Jaar van de 
samoerai.
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yumé, in het land 
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Shaolin
Geniet mee van de avonturen van 

Witte Wolk, de jonge shaolin-monnik

16 december 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-510-3

SHAOLIN 2/3:
Het lied van de bergen
Scenario: Jean-François di Giorgio
Tekeningen: Looky
Inkleuring: Oliver May
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E Katsuo 1:
De zwarte samoerai
Scenario: Franck Dumanche, 
Stéphane Tamaillon
Tekeningen: Raoul Paoli
Inkleuring: Joël Odone

16 december 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-524-0

Klaw 4:
Breuk
Scenario: Ozanam
Tekeningen & inkleuring: Joël 
Jurion

21 oktober 2022 
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-490-8

Het geheim van 
de witte wolvin 1:
De ring
Scenario: Lylian
Tekeningen: Raka
Inkleuring: Sébastien Bouët

16 december 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-522-6Korte inhoud

Het klooster van de Drie Koninkrijken staat voor de duisterste 
uren van haar bestaan: aan de andere kant van de grens 
rukt een schimmenleger op, dat alles op zijn pad dreigt te 
vernietigen. Witte Wolk, die in het hart van een verschrikkelijk 
conflict is beland, zal moeten ontdekken waarom zijn eigen 
lot zo nauw is verbonden met die genadeloze veldslag. Twee 
troepenmachten stormen op elkaar af, en niemand heeft Witte 
Wolk voorbereid op die confrontatie…

Jean-François di Giorgio – alweer hij – 
maakt in deze reeks een uitstapje naar 
shaolin-monniken. Geen samoerai, maar 
wij plaatsen Shaolin toch gewoon onder 
ons Jaar van de samoerai! Met zijn teke-
ningen maakt Looky (Les Misérables) 
van Shaolin een frisse, wervelende 
reeks.

Katsuo, een moderne 
jongen, komt in het 
bezit van een magisch 
zwaard dat hem naar 
middeleeuws Japan kata-
pulteert. Daar ontmoet 
hij zijn onhandige voor-
ouder, Honjo, en trekt hij 
aan zijn zijde, en die van 
Naomi, een jonge, onver-
vaarde vechtster, op een 
queeste. Samen gaan ze 
op zoek naar Zatoïchi, 
een beroemde samoerai. 
Want hij is de enige 
die de terugkeer kan 
beletten van de zwarte 
Samoerai, een vreselijke 
krijgsheer met een magi-
sche wapenrusting.

Terug naar de oorsprong 
van de Dhizis, naar Azië! 
Een paar maanden na 
de gebeurtenissen in 
Chicago zijn Angelo en 
Lisa aangekomen in een 
voorstad van Shanghai. 
Daar doet onze held 
zijn uiterste best om de 
machtshonger te onder-
drukken die hem ertoe 
aanzet om de Dhizi van 
de draak over te nemen 
van zijn vriendin. Maar 
hij weet nog niet dat 
de omgeving daar barst 
van nieuwe Dizhis… 
goed nieuws, of slecht 
nieuws? Dat zal hij snel 
ontdekken!

Op het eiland Gaelia wordt 
het leven geleid door de 
Druïden, die beschikken 
ove r  voo r vade r l i j k e 
natuurkracht, en door de 
Opperkoning, een christen 
en een machtige monarch. 
Maar het evenwicht in het 
koninkrijk wordt bedreigd 
door een afvallige zwarte 
heer, die de raad der 
Druïden wil vernietigen en 
de macht grijpen.
Ver van die geschillen 
verandert het leven van 
Aléa, een jong straatmeisje 
dat steelt om te overleven, 
plots wanneer ze een ring 
vindt die haar mysterieuze 
krachten geeft...

4544

oh nee! dat niet!

reeds verschenen

#2 dec ‘22#1 okt ‘21

A
c
t
ie

S
a
m

o
e
ra

i

Een gloednieuw speerpunt van ons Jaar van 
de Samoerai, in onze Diedeldus-collectie
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Geweldige verstripping van de succesvolle 
romantrilogie van Henri Lœvenbruck

Een beestige reeks met een bovennatuurlijk kantje!
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Expo 59 (Brussel)
Gobelijn (Leuven)
Hermelijn (Aalst)
Mekanik (Antwerpen)
Het Negende Labyrint (Genk)
’T Oneindig Verhaal (Sint-Niklaas)
De Poort (Gent)
Salvator Boekhandel (Mechelen)
De Striep (Brugge)
De Striep Oostende (Oostende)
De Stripkever (Mechelen)
Stripweb (Gullegem)
‘T Vlaams Stripcentrum (Wilrijk)
Wonderland (Hasselt)
Wokka Mokka (Bilzen)

Colofon:
verantwoordelijke uitgever: 
Luc Schrijvers - Uitgeverij Daedalus - Rootenstraat 29 b1 - 
3600 Genk - info@uitgeverijdaedalus.be 
Prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud
Niets uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder 
toestemming van de rechthebbenden
© Uitgeverij Daedalus

Enola Holmes 4:
Het geheim van de 
waaier
Scenario, tekeningen & inkleu-
ring: Serena Blasco
Naar de boeken van: Nancy 
Springer

21 oktober 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-493-9
18 november 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-494-6

Het vergeten 
eiland 1:
De dromeneters
Scenario: Xavier Bétaucourt
Tekeningen: Paola Antista
Inkleuring: Martina Saviane

16 december 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-523-3

Hexeleintje 3:
Mijn fabelachtige familie 
Scenario: Sylvia Douyé
Tekeningen: Paola Antista
Inkleuring: Lowenael

21 oktober 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-491-5
18 november 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-492-2

Nu iedereen eindelijk weet 
wie de wezens in stand-
beelden van glas veran-
derde, onderzoeken ze hoe 
de schuldige te werk is 
gegaan. Terwijl Willa het 
mysterie probeert te ontra-
felen dat nog over de zaak 
hangt, gaat Hexeleintje op 
zoek naar haar afkomst en 
onderzoekt ze waarom zij 
als enige dat fabeldier kan 
zien. 
Ondanks de gebeurtenissen 
moeten de leerlingen ook 
zorgen voor wezens in 
nood. En ja hoor, plots duikt 
er een nieuwe zieke op, die 
een duistere schaduw werpt 
op Lille de Voorde…

Nadat hun plezierbootje 
gegrepen wordt door een 
storm, houdt een koppel 
met twee kinderen halt 
op een klein droomei-
land. Alle inwoners zijn 
er jong, mooi en heel 
attent. Maar wanneer 
het gezin wil vertrekken, 
zijn de kinderen plots 
verdwenen. Waar zijn 
ze naartoe? Misschien 
ligt het antwoord wel op 
dat deel van het eiland 
dat verboden is voor 
bezoekers…

Enola Holmes loopt een 
oude bekende tegen het 
lijf: Lady Cecily Alistair. 
Die laatste lijkt de 
wanhoop nabij en stopt 
Enola een roze waaier toe 
met een boodschap in 
geheimschrift op. Cecily 
heeft haar hulp nodig! 
Enola ontdekt dat Cecily 
is ontvoerd om tegen 
haar wil te worden uitge-
huwelijkt. Al snel botst ze 
op een andere detective 
die zich ook met de zaak 
bezighoudt… haar broer 
Sherlock Holmes!
Maar Enola is vastbe-
sloten het zaakje in haar 
eentje op te lossen!
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Stap binnen in de wereld van de fabeldieren!
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De beroemdste detective ter wereld heeft  
een zus met een speurneus: Enola Holmes

Een toverachtige reeks,  
met tekeningen van Paola Antista!

Terwijl de landen van Arran uitbreiden,  
stormt Redwin van de Smidse  
de stripwinkel weer binnen!

herdruk deel 1 en 3 beschikbaar
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volg ons voor meer nieuws: 


