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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: 978-94-6394-515-8

20 januari 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-516-5

Wunderwaffen 15:
Operatie Gomorra
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza
Inkleuringen: Desimir Milic - Desko
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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 verschrikking. Komt de 
vliegende atoombom van Operatie 
Gomorra op tijd om de kaarten te 
herschikken?

• De Bezoeker blijkt extreme 
eisen te stellen en wordt 
zo een last voor de Duitsers

• In deze alternatieve 
realiteit blijft de Tweede 
Wereldoorlog woeden, met 
wisselende kansen, maar 
met één constante: het 
hoge niveau van verhaal en 
tekeningen (en de bloedige 
strijd)!

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
december, de softcover-
editie verschijnt in januari.

eerdere delen

Niet te geloven hoe 
hij weer veranderd is! 
Ik was er graag bij 
geweest toen hij in 

Berlijn zijn nummertje 
ten beste gaf!*

Laat Murnau weten 
dat we eraan komen 

en dat hij zich 
klaar moet houden 

voor de koepel.

En houd iedereen uit de buurt 
van de gemarkeerde zone!

Zeker, Herr 
Reichsführer …

Heil Hitler!

Officieel bent u op weg naar München. Uw 
dubbelganger speelt zijn rol met verve …

Weet je zeker dat ik 
incognito ben?

Ja, mein Führer. 
Keitel is pas een 
kwartier geleden 

aangekomen.

Zijn ze er 
allemaal, 
Heinrich?

Als ik zo’n schijnheilige 
katholiek was, zou ik nu een 

schietgebedje doen …

Een FA 223  
in zicht … 

Het is ‘m! …

Het kasteel van Wewels-
burg, 9 april 1947 …

* Zie deel 14, Hemelvuur.

- 3 -

1ste druk, december 2022

Oorspronkelijk gepubliceerd onder de titel:
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    Nederlandstalige editie: Uitgeverij Daedalus, Genk - 2022
    Alle rechten voorbehouden.

Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza
Inkleuring: Desimir Milji ć – Desko
Vertaling: Frank Vanzeer
Lettering: Daedalus

ISBN hardcover: 978-94-6394-515-8    -   D/2022/11960/146
ISBN softcover: 978-94-6394-516-5   -   D/2022/11960/147

Uitgeverij Daedalus
www.uitgeverijdaedalus.be

Ter nagedachtenis aan Jean-Louis Larroque, de directe inspiratiebron voor een belangrijk personage in ons album 
Voitures de légende: la Coccinelle, helemaal in de stijl van hoe hij in het leven stond … 
Zijn huis stond vol maquettes, nu onder mijn hoede, waaruit zijn passie voor de luchtvaart sprak. 
Hij was van bij het eerste deel fan van Wunderwaffen. We gaan hem missen.
Richard D. Nolane
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WUNDERWAFFEN stelt voor – 
ZEPPELIN’S WAR

Tweede deel in deze nevenreeks  
in het Wunderwaffen-universum!

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

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

• Ook voor Zeppelin’s War zit 
Nolane aan de knoppen, 
en laat zich bijstaan door 
Villagrasa

• Een vliegtuigreeks over 
nog indrukwekkendere 
toestellen: zeppelins!

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
december, de softcover-
editie verschijnt in januari.

Het noordwesten 
van Duitsland, begin 

december 1916 …

Bent u een 
echte patriot, 

Major Hitler?! En 
u, Hauptmann* 

Goering?

Als iemand 
daaraan durft 

te twijfelen, krijgt 
hij de inhoud van 

mijn Mauser in zijn 
schedel, Herr 

Generalmajor.**

Je haalt me 
de woorden 
uit de mond, 

Hitler …

Zo mag ik het 
horen! En zeker 

van u, Herr Major, 
want ik weet dat u 
een Oostenrijker 

bent.

Een 
Duitser die in 
Oostenrijk is 

beland … Heren, ik ben 
verantwoor-
delijk voor de 

bijzondere missies van de 
Luftstreitkräfte*** en ik 
wou me ervan verzekeren 
dat ik de juiste officieren 
en de juiste bemanning 

heb gekozen …

Wat 
wordt onze 

opdracht, Herr 
Generalmajor?

Dat is voor later 
… U hoort het pas 
als u de … medische 

behandeling doorstaat 
die de opdracht moet 

vergemakkelijken.

Een 
behandeling?

Ik sta 
garant voor 

de manschap-
pen van mijn 

zeppelin!

En 
ik voor 
mijn 

piloten.

* Kapitein.
** Het equivalent van een brigadegeneraal.
*** De keizerlijke luchtmacht.- 2 - - 3 -

#1 apr ‘15

reeds verschenen

#2 dec ‘22



IN DE BUIK VAN 
DE DRAAK 
Eerste deel van een fantasy-drieluik rond draken en 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 dracologen, Wei, 
een Chinees piraat die draken kan 
temmen, en Udo Von Winkelried, nako-
meling 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 episch en 
mysterieus verhaal

• Een originele kijk op de 
mythe van deze fascine-
rende gevleugelde wezens

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
december, de softcover-
editie verschijnt in januari.

Het was 
een mooi 

gevecht... Je 
mag trots zijn 

op jezelf, 
krijger...

Mij in de val 
lokken en me 

aan reepjes snijden 
met je zwaard... 
Wat een moed, 

wat een 
bravoure!

Het is 
de enige 

manier om een 
machtige draak 
als jou klein te 

krijgen…
Dat klopt, 

maar ik zie het in 
je ogen, Siegfried. 
Je schaamt je...

Als je me 
laat leven, kan 
ik een held van 
je maken. Een 

echte ...

Hoe 
dan?

Ik kan je 
onsterfelijk 

maken, Siegfried. 
Jou en heel je 
bloedlijn...

Dan kun je 
draken eerlijk 

gaan bekampen... 
als een 
gelijke.

Nieuwe 

reeks

#1 dec ‘22



EDGAR P. JACOBS  
Uniek biografisch hommage-album aan de artiest en de mens: 

Edgar P. Jacobs, dé oervader van de Belgische stripkunst

16 december 2022
Hardcover, 144 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-506-6

20 januari 2023
Softcover, 144 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-507-3

EDGAR P. JACOBS 
de doemdromer
Scenario: François Rivière
Tekeningen: Philippe Wurm
Inkleuring: Benoît Bekaert
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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.

• Samen met Jacobs staat 
ook de stad Brussel 
centraal

• Opgebouwd op basis van 
gesprekken van François 
Rivière met Jacobs, en de 
vele interviews 

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
december, de softcover-
editie verschijnt in januari.

8
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BLOEDKONINGINNEN
Cleopatra  

Derde deel in deze sensuele, meeslepende biografie  
van de legendarische Cleopatra

20 januari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-540-0

BLOEDKONINGINNEN:
Cleopatra – De koningin des doods 3
Scenario: Marie & Thierry Gloris
Tekeningen & inkleuring: Joël Mouclier
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Korte inhoud
Tijdens het feest van de vruchtbaar-
heid, in Rome, voorspelt de Vestaalse 
maagd een groot onheil voor Caesar. 
Die neemt de waarschuwing niet 
serieus want hij heeft zijn handen vol 
met de temperamentvolle Cleopatra, 
die hem een zoon heeft geschonken: 
Caesarion. Die erfgenaam is een 
steentje in de sandaal van de Senaat, 
want Cleopatra is een onverzettelijke 
vorstin, maar een nog veel woestere 
moeder. Maar dan sterft Caesar en 
keert Cleopatra halsoverkop terug 
naar haar Egypte…

• Cleopatra is een van de 
meest tot de verbeelding 
sprekende figuren van de 
Oudheid, en haar leven 
komt in het scenario van 
Thierry en Marie Gloris 
geweldig uit de verf

• Een topper in onze 
Bloedkoninginnen-collectie

Majesteit, voor zwangere aarde een 
zwanger offer.

Het ritueel van Fordicidia 
is ons feest van de 
vruchtbaarheid, en dit 
jaar die van u!

Meeuh!

Je hebt er een koe voor nodig, aan het einde van haar zwangerschap. Een forda.

De ongeboren kalveren, 
uit de buik van hun verwek-
sters gesneden…

…worden verbrand 
door de oudste 
Vestaalse maagd.

De assen van die verbranding worden door die kuise priesteres doorgegeven aan haar collega’s van de tempel 
van Vesta.

#1 dec ‘19 #2 apr ‘21 #3 jan ‘23



De dag waarop...
Vijfde deel in deze feelgood-reeks

20 januari 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-539-4

De dag waarop... 5:
De dag waarop de nacht viel
Scenario: Béka
Tekeningen: Marko
Inkleuring: Maëla Cosson
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Valavond, hartje winter…
Parijs wordt geteisterd door sneeuw 
en ijs. De bezoekers van Clementiens 
boekhandel – onder wie Naori en 
Guillaume, die net zijn verhuisd naar 
de hoofdstad, en Chantal, de schrijf-
ster – raken niet meer thuis. Deze 
noodgedwongen stilstand is voor 
elk van hen een uitgelezen kans om 
herinneringen op te halen aan hun 
kindertijd, de last van wat hun ouders 
hun hebben nagelaten, aan hun 
opvoeding, aan de invloed van ouders 
en familie op hun leven en keuzes…
En dan gaat de storm liggen en maakt 
de nacht plaats voor een nieuwe dag… 
en misschien een nieuwe manier om 
het leven te bekijken en te leiden.

• In dit deel speelt alle 
activiteit zich af in een 
boekhandel, tijdens een 
sneeuwstorm, een soort 
‘huis clos’

• De reeks van Béka en 
Marko zorgt telkens 
weer voor een glimlach, 
een warm gevoel en een 
moment om stil te staan

reeds verschenen

Maar nee, papa, 
maak je geen zorgen. 

Ik zit beschut… in 
een boekhandel…

Nee, het 
adres ken ik niet. 
Ik… hallo?... Ben 

je er nog?

De ‘Passe-Livres’. 
Het is vlakbij, 
Naori… hallo?

- 5 -
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collectie 1800
SHERLOCK  
HOLMES  
SOCIETY 
Vijfde deel in deze waanzinnige reeks 
rond Sherlock Holmes of, in dit geval,  
de zoon van…

20 januari 2023
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-541-7

SHERLOCK HOLMES SOCIETY 5/6:
De zonden van de zoon
Scenario: Sylvain Cordurié
Tekeningen: Fabio Detullio
Inkleuring: Axel Gonzalbo
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Korte inhoud
Wanneer Liam Holmes de op een na 
grootste stad van Engeland vernietigt 
en Londen bedreigt, besluit George V 
het kwaad bij de wortel uit te roeien. 
Hij stuurt zijn beste soldaat terug in 
de tijd om Liams vader te doden. Het 
enige dat Liam kan doen om de moord 
te beletten, is zelf ook terugreizen in 
de tijd. Sherlock Holmes is zich niet 
bewust van de dreiging en rekruteert 
Owen Chanes voor zijn stichting, waar 
Hayden Hyatts, Lynn Redstone en 
dokter Watson al lid van zijn.

• Het scenario van Sylvain 
Cordurié staat als een 
huis en de bovennatuur-
lijke wezens zijn ronduit 
indrukwekkend

• Een nieuwe parel in onze 
1800-collectie

Birmingham, 20 augustus 1935.

“Het bataljon dat ter 
plaatse is gestuurd, 
doorzoekt nog steeds 
het puin. Er zijn nog geen 
overlevenden gevonden.”

#2 nov ‘19 #3 maa ‘21#1 okt ‘17

#4 nov ‘22 #5 jan ‘23

reeds verschenen



Pigalle, 1950
Betoverend one-shot uit de collectie Vrije Vlucht

20 januari 2023
Hardcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-534-9

17 maart 2023
Softcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-535-6

Pigalle, 1950
Scenario: Pierre Christin
Tekeningen & inkleuring: Jean-Michel Arroyo
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Korte inhoud
Antoine, bijgenaamd ‘Twanne’, besluit 
het landelijke Aubrac te verruilen 
voor het bruisende Parijs van de jaren 
1950. Op zijn achttiende ontdekt 
hij de verbluffende charmes van 
Pigalle, en in het bijzonder die van 
de danseressen van het cabaret ‘La 
Lune Bleue’, waar hij gaat werken. 
Onder de vleugels van de baas, 
Beau Beb, maakt hij ook kennis met 
‘Voorruit’, de boekhouder, ‘Vuist Staaf’, 
de uitsmijter, of Mireille, de sigaret-
tenverkoopster… Maar door zo veel 
contact met het nachtleven raakt de 
naïeve jongeman al snel betrokken 
bij de duistere verhalen van de geor-
ganiseerde misdaad, en het geweld 
zal zijn leven grondig veranderen… 
Raakt Twanne zijn onschuld kwijt in 
het opwindende licht van zijn nieuwe 
leven?

• Een misdaadverhaal tegen 
de achtergrond van de 
nostalgische jaren 50 van 
Parijs

• Pierre Christin neemt zijn 
tijd om de personages te 
ontwikkelen, waardoor 
je meevoelt met de 
hoofdpersoon

• Jean-Michel Arroyo tekent 
ook Buck Danny Classic, 
maar toont met Pigalle dat 
hij sfeer kan scheppen als 
geen ander – het Parijs van 
de jaren 50 komt echt tot 
leven!

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
januari, de softcovereditie 
verschijnt in maart.

Later.
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Malefosse
Betoverende integrale uitgave van deze mythische 
middeleeuwse reeks, een oerklassieker!

20 januari 2023
Hardcover, 192 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,50
ISBN: 978-94-6394-529-5

Malefosse - De complete editie 3/6:
Hoofdstuk III
Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François Dermaut
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Korte inhoud
Hendr ik  van Navarra  heeft 
manschappen nodig om het koninkrijk 
te veroveren en Hendrik IV te worden. 
Om zich te verweren tegen diverse 
complotten doet hij een beroep op 
twee Duitse huurlingen. Malefosse 
vertelt over de wapenfeiten van die 
twee ridders, Gunther en heer Pritz, 
die hun rol spelen in deze troebele 
geschiedenis. In deze integrale 
krijgen ze te maken met een machtige 
tegenstander: de Manus Dei en ook de 
Spaanse aanwezigheid wordt steeds 
voelbaarder.

• Bundeling van vier delen 
Malefosse: De ijzeren veer, 
De linkerhand van God, 
Vuur op het water, Het 
aandeel van de duivel

• Delen 9 tot 12 van 
Malefosse verschijnen 
voor het eerst in het 
Nederlands; de softcover-
versie verschijnt respec-
tievelijk in januari (deel 9), 
maart (deel 10), juni (deel 
11), september (deel 12)

#1 dec ‘20

reeds verschenen

#2 dec ‘21 #3 jan ‘23

Uitval met je 
rechter voet!!... 
en uitval met 
je rechter en 

steek toe!

val aan... 
ontwijk...

het was, denk ik, op een donderdag, rond de middag, 
in de buurt van het kasteel van Béduer in quercy...

In alle rust, ver van 
alle kwaad in de wereld, 

verstreek een deel 
van de herfst...

scenario: daniel bardet
tekeningen: françois dermaut

8 april 1996.

- 3 -



Malefosse
Voor het eerst in het Nederlands:  
deel 9 van het middeleeuwse epos Malefosse

20 januari 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-530-1

Malefosse 9/24:
De ijzeren veer
Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François Dermaut

M
id

d
eleeu

w
en

/H
isto

risc
h

/Avo
n

tu
u

rKorte inhoud

Figeac is een hugenotenstad. De 
gastvrijheid die pelgrims op weg naar 
Santiago de Compostela genoten, 
wordt echter gewaarborgd. Plotseling 
sterven velen van hen door vergifti-
ging, slachtoffers van een georgani-
seerde misdaad, een aanslag op de 
stad! Pritz, Gunther en Marion worden 
gedwongen zich met deze zaak te 
bemoeien.

• 26 delen lang schreef de 
onlangs overleden Daniel 
Bardet het scenario voor 
deze reeks

• De term ‘karakterkop’ is 
speciaal uitgevonden om 
de tekeningen van François 
Dermaut te typeren, wat 
een schitterend werk

• De reeks van Daniel Bardet 
en François Dermaut liep 
uiteindelijk van 1983 
tot 2016; meer dan drie 
decennia Malefosse, dat wil 
wat zeggen!

#9 jan ‘23

#5 dec ‘21

reeds verschenen

te verschijnen

#10 maa ‘23

#6 maa ‘22

#11 juni ‘23

#7 juni ‘22

#12 sept ‘23

#8 sept ‘22

eerst moet jij je 
verhaal doen!

mijn hoofd tolt! schotel 
me een mooie gaargekookte 
gans in zijn eigen vet voor 
met saus van cahors-wijn.

zeg op! je zal je 
pijn vergeten!

vooruit, 
leg uit! 
Dat jij 

zo snel 
terug bent, 
betekent 

dat de stad 
uitgebeend 

ligt te 
rotten?!...

sinds 
vanmor-
gen heb 
ik niets 
gedron-
ken of 

gegeten!

sta op, wezel, we hebben 
je niet naar figeac 

ge stuurd om er in bor-
delen rond te hangen!

ruik ‘m eens, 
marion, hij stinkt 
als een toiletpot!! 

wat een gezicht! hij lijkt de 
duivel gezien te hebben!

oooh! het joch 
valt flauw!

- 4 - - 5 -



20 januari 2023

Zeppelin’s war 2
softcover

Pigalle, 1950
hardcover

in de buik van de 
draak 1
softcover

Edgar P. Jacobs
softcover

Bloedkoninginnen: 
Cleopatra 3
hardcover

De dag waarop... 5
hardcover

Wunderwaffen 15
softcover

Sherlock Holmes 
society 5 
hardcover

Malefosse: de com-
plete collectie 3
hardcover

Malefosse 9
softcover

one-shot

Nieuwe reeks


