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Start van een op waar 
gebeurde feiten gebaseerde 
trilogie. De delen 2 en 3 
verschijnen in maart en april.

AUTEURS PIATZSZEK & BOSSARD
HARDCOVER 64 pagina’s met dossier 
PRIJS E 21,95   ISBN 9789085527473

KILOMETER NUL
1.  Een Spoorwegepos
Nicolas Kœchlin, de rijkste man van de Elzas, 
begint aan een waanzinnig project: de aanleg 
van de grootste internationale treinlijn van die tijd: 
Straatsburg-Bazel. In de jaren 1830 stond de trein 
nog in de kinderschoenen. Nicolas zal deze uit-
daging aangaan met moed, vrijgevigheid, maar ook 
sluwheid en waanzin. Dit grote spoorwegavontuur 
zal het lot van de familie Kœchlin veranderen, maar 
ook dat van de hele stad Mulhouse en van een 
regio, de Elzas.
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Slot van het tweeluik dat 
een ander licht werpt op de 
bultenaar uit het beroemde 
verhaal van Victor Hugo 
én op een stukje Franse 
koninklijke geschiedenis.

DE BULTENAAR  
VAN MONTFAUCON
Deel 2: Onze Vader
Terwijl de strijd om de kroon van Frankrijk zijn 
hoogtepunt bereikt met de gedurfde oorlogs-
manœuvres van Lodewijk van Orléans en de niet 
minder roekeloze tegenmaatregelen van de regentes 
Anna van Beaujeu, voltooit Peter van Armagnac zijn 
wraak. De moordenaars van zijn vader moeten 
boeten, hij zal geen genade tonen. Bloed, tranen 
en verraad, de tijden zijn hard voor de pure en 
simpele zielen. Johanna de Gebochelde en Quasimodo 
kunnen de waanzin van de mens alleen maar 
ervaren en betreuren.

AUTEURS STALNER & PELAEZ
HARDCOVER 64 pagina’s 
PRIJS E 21,95   ISBN 9789085527480
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ALWILDA
2.  DE PIRAAT VAN DE  

BALTISCHE ZEE
Om haar titel als walkure te verdienen, een vrije 
vrouw die vecht tegen de discriminerende Norglaw, 
moet Alwilda ook een storm trotseren, een rustig 
toevluchtsoord vinden om haar eigen kolonie te 
stichten, en leren overleven ondanks het verraad 
van Erika-de-Gestoorde!

AUTEUR JEAN-YVES MITTON
HARDCOVER 64 pagina’s    
PRIJS E 21,95   ISBN 9789085527497

Vervolg van de historische trilogie. 
Het laatste deel verschijnt in maart.


