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ALWILDA
1. Geboorte van een Walkure
Elke legende heeft zijn waarheden. De legende van 
Alwilda komt uit de diepten van de Baltische Zee in 
Vikingtijden. Dit is het verhaal van een jong meisje 
dat in opstand komt tegen de Norglaw, een wet die 
haar verbiedt te erven of de koning op te volgen. 
Het is de eerste bekende daad van gewapende 
opstand door vrouwen in de geschiedenis. Alwilda 
wordt een walkure (vrije vrouw), gaat de zee op en 
kiest voor piraterij. Haar oorlogsepos zal eindigen  
in de legende van Alwilda. 

Deel 2 en 3 verschijnen in februari en maart.

AUTEUR JEAN-YVES MITTON
HARDCOVER 64 pagina’s    
PRIJS E 21,95   ISBN 9789085527466

PREVIEW • ALWILDA • DEEL 1

Nieuwe trilogie door 
de auteur van Vae Victis!, 
Kroniek der Barbaren, 
Ben Hur, Quetzalcoatl 
en andere favoriete 
historische reeksen.
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DE KRANT
De Eerste Woorden van  
een Natie
In 1781, tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog, 
verkoopt Nathan Prius kleine boodschappen in het 
leger van Washington waarin hij het nieuws aan het 
front vertelt. George Ellis stelt hem voor om zijn 
artikelen in zijn krant te publiceren, maar claimt  
al snel het auteurschap. Gekwetst door dit verraad 
besluit Nathan Prius zijn eigen krant te beginnen. 
Het levert de eerste pagina’s op van wat al snel een 
persimperium wordt, dat de decennia omspant en 
een bevoorrechte getuige van alle tijdperken wordt.

AUTEURS ORDAS & TARRAL
HARDCOVER 56 
PRIJS E 21,95   ISBN 9789085527459

Compleet verhaal vol drama, 
door de scenarist van Ambulance 13. 

PREVIEW • DE KRANT • ONE-SHOT



De Kleine  
Paus Pius 3,14
Het conclaaf heeft zojuist een nieuwe paus gekozen 
in de persoon van Pius 3,14. De menigte gelovigen 
verzamelt zich en ontdekt een paus zo groot als drie 
appels, maar zeer kleurrijk! Hij is klein van gestalte, 
maar groot van hart. Zijne Heiligheid de paus wil 
van iedereen zijn, zonder uitzondering. Hij is zo 
nederig dat hij zijn pausmobiel heeft ingeruild voor 
een eenvoudige kinderwagen. En hij is zeven dagen 
per week bereikbaar op een gratis nummer!

Vergezeld van Gontrand, zijn trouwe bisschop met 
een imposante lengte, beleeft Pius 3,14 enkele 
ongelooflijke avonturen, van plechtige audiënties tot 
fantasievolle zegeningen voor zombies, waaronder 
een onwaarschijnlijke redding van de wereld samen 
met Superhyperman. Deze kleine paus, Pius 3,14, 
zal zeker zijn stempel drukken! 

AUTEUR FRANÇOIS BOUCQ
HARDCOVER 56    
PRIJS E 21,95   ISBN 9789085527442
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PREVIEW • DE KLEINE PAUS PIUS 3,14 • ONE-SHOT

François Boucq, bekend van de 
western Bouncer, keert terug naar 
het satirische genre met deze 
korte verhalen over de kleinste 
paus in de geschiedenis.
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CHICK BILL
INTEGRAAL 14
Deze integrale bundelt de laatste zes komische 
westernavonturen waarin we onder meer kennis-
maken met de verloofde van Chick Bill en Kid 
Ordinn meer te weten komt over zijn hoog-
geplaatste afkomst. En sheriff Dog Bull heeft last 
van hoogtevrees, maar volgens hem toch nog 
steeds meer van zijn adjunctsheriff Kid.

Hierna verschijnt nog één enkele integrale, deel 0, 
met de allereerste avonturen toen de personages 
nog dieren waren.

Met twee nooit eerder vertaalde verhalen.

AUTEUR TIBET
HARDCOVER 276 pagina’s met dossier 
PRIJS E 37,95   ISBN 9789085527435


