
Aanbiedingsfiches
17 maart 2023



DE FARAO’S 
VAN ALEXANDRIË 
Tweede deel in dit drieluik over de avonturen 
van Hotep in het oude Egypte

17 maart 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-527-1

DE FARAO’S VAN ALEXANDRIË:
De glorie van Alexander
Scenario, tekeningen & inkleuring: Rafaël Morales
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Korte inhoud
287 v.C. In Thebe loopt de zomer op 
zijn einde, de overstroming van de Nijl 
is bijna voorbij en Hotep begeleidt zijn 
vader naar diens laatste rustplaats. 
Na heel wat tegenslagen kan de 
grote profeet van Amon zich eindelijk 
wijden aan zijn taak: de cultus van de 
god verzorgen en Karnak herstellen, 
dat erg te lijden heeft gehad door 
het weer en vijandige invallen. Maar 
een moord stuurt alles in de war. 
In Memphis en in Alexandrië, de 
nieuwe hoofdstad, wordt een complot 
beraamd. Het sleurt Hotep en Egypte, 
geleid door de erfgenamen van 
Alexander de Grote, mee naar nieuwe 
gevaren…

• Schitterend hoe Rafael 
Morales met zijn klassieke, 
elegante stijl het eeuwige 
Egypte tot leven brengt

• De glorie van de Egyptische 
farao hangt samen met 
die van Alexander de 
Grote, dus wanneer diens 
lichaam verdwijnt, laten de 
gevolgen zich raden…

De zomer van 287 voor onze tijdrekening loopt af. Het is het einde van de overstroming. De vloed was gunstig, de Nijl kan weer naar zijn 
bedding. Amenemhat, de voormalige grote profeet van Amon in Karnak, wordt naar zijn laatste woonplaats gebracht, op de westoever 
van Thebe, die van de Doden.

Hotep, zijn zoon en opvolger, kan hem eindelijk fatsoenlijk begraven, na een 
heleboel verwikkelingen. (1)

Alles is klaar, Hotep, de 
stoet vertrekt.

(1) Zie deel 1, De kopiist van Karnak.

- 3 -

#3 juni ‘22#2 maa ‘23#1 dec ‘22

#1 dec ‘22losse delen

integrale



Malefosse
Voor het eerst in het Nederlands:  
deel 10 van het middeleeuwse epos Malefosse

17 maart 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-531-8

Malefosse 10/24:
De linkerhand van God
Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François Dermaut
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Gunther en Pritz zijn in Normandië, 
waar de toekomstige Hendrik IV 
het katholieke Rouen belegert. Bij 
gebrek aan mannen en geld krijgt hij 
misschien hulp van de Engelsen. In 
het geheim ontstaat het plan voor 
een huwelijk met... Elizabeth I, “de 
maagdelijke koningin”. Tegen dit 
krankzinnige plan zal de Heilige Liga 
zijn gewapende arm lanceren, de 
meedogenloze Manus Dei...

• 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

alle hens aan dek! 
roer met de wind 

mee, godverdomme!

“... Sta op, ijdeltuit! Wij worden geleid door de zee. being governed as the sea...”*
scenario: daniel bardet

tekeningen: françois dermaut
2 november 1997.

“... En als het geluk een hoer is, zoals ze zeggen, hopen we dat ze dichtbij is...”

“Voorbij de krijtwitte kustlijn, gelikt door de Britse zee, die wij hier het Kanaal noemen.”

* naar shakespeare.
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Countdown
Bloedstollende thrillerreeks over terrorisme 

in het hart van Frankrijk

17 maart 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-568-4

19 mei 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-569-1

countdown 4/4:
De bruiden van het kalifaat
Scenario: Marc Trévidic & Matz
Tekeningen: Giuseppe Liotti
Inkleuring: Christophe Bouchard
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Korte inhoud
Aïcha Karmous vliegt, samen met 
een vriendin, met een Boeing de 
Eiffeltoren in stukken. Een droom, 
zo blijkt. Maar Aïcha wil graag haar 
waarde bewijzen in de Jihad. Haar 
man, Abou Ghalib, onderhandelt met 
de sjeik over een opdracht voor Aïcha 
en haar bende, zodat ze de kans krijgt 
zich te bewijzen. Aïcha gebruikt haar 
djilbab om haar ware bedoelingen te 
verbergen voor de veiligheidsdien-
sten, die haar in de gaten houden. 
De eerste opdracht is voor Aïcha nog 
maar het begin… 

• Slotdeel van deze reeks 
over de strijd tegen het 
terrorisme

• Dankzij de inbreng van 
Marc Trévidic krijg je een 
intrigerende blik achter de 
schermen van de War on 
Terror in Frankrijk

• Welke rol is er weggelegd 
voor vrouwen in de jihad? 
Voeden zij alleen hun 
kinderen op, zoals van hen 
wordt verwacht…?

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

slot va
n de 

reeks

#2 apr ‘22  #1 apr ‘22 #3 feb ‘23  maa ‘23

reeds verschenen



de wijsheid van de mythes
Gilgamesj

Een nieuwe trilogie in onze collectie “De wijsheid van mythes”

17 maart 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-570-7

19 mei 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-571-4

de Wijsheid van de mythes 8.1:
Gilgamesj 1/3
Scenario: Clotilde Bruneau, naar een idee van Luc Ferry
Tekeningen: Pierre Taranzano
Inkleuring: Stambecco
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Korte inhoud
In het oude Mesopotamië regeert de 
machtige koning Gilgamesj als een 
tiran over de stad Uruk. Zijn onder-
danen worden gek van zijn geweld-
dadige en hoogmoedige gedrag en 
zij smeken om goddelijke genade. 
De goden besluiten daarop een alter 
ego te scheppen voor de koning, in 
de gedaante van Enkidoe, die op alle 
punten op Gilgamesj lijkt. Hij is de 
enige die met hem kan wedijveren 
wat kracht en moed betreft. Terwijl hij 
leert een beschaafd man te worden, 
ontdekt Enkidoe wat voor wandaden 
zijn dubbelganger pleegt. Een 
confrontatie lijkt onafwendbaar…

• Met Gilgamesj gaan we 
nog wat verder terug in de 
tijd, naar een van de eerste 
echte heldendichten

• Clotilde Bruneau weet met 
haar scenario’s telkens de 
kern van de mythe te raken 
– met uitgebreid dossier 
over de betekenis van de 
mythe

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

Uruk.

Snel! Hij 
komt eraan! 
Gilgamesj is 

er!

Weg-
wezen!

Nee! 
Nee, niet 

mij!

N… 
nee!

Kom nou, 
waar ben je 
bang voor?
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#1 one-shot

#5 one-shot

reeds verschenen

#2 2 delen

#6 one-shot

#3 3 delen

#7 2 delen

#4 one-shot

#8 maa ‘23

Nieuwe 

cyclus



HET bloedige 
KRUIS  
Een gloednieuwe historische reeks over de kruisvaarten

17 maart 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-570-7

19 mei 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-571-4

HET Bloedige KRUIS 1:
Heilige oorlog
Scenario: Marko Stojanovic & Drazen Kovacevic
Tekeningen: Dan Ianos Catalin
Inkleuring: Desko
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Korte inhoud
1204. Paus Innocentius III roept op tot 
een nieuwe Kruisvaart, de vierde al. 
De kruisvaarders zijn vastberaden om 
door te dringen tot in Egypte om er de 
heilige plaatsen te heroveren. Maar 
om daarin te slagen, moeten ze langs 
Venetië om er de materiële steun 
van doge Enrico Dandolo te vragen. 
Ondanks zijn blindheid is die oude 
man een gehaaid zakenman en een 
gevaarlijke politicus. En zo botst de 
kruisvaart al in Europa op een eerste, 
bloedig obstakel.

• De vierde kruisvaart, van 
het mondaine Venetië tot 
het bloedhete zand van 
Egypte

• Het klettert en wervelt 
in de reeks van Marko 
Stojanovic en Dan Ianos 
Catalin 

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

MAAR IK MOET GAAN! MAAR IK MOET GAAN! 
HET IS MIJN PLICHT!HET IS MIJN PLICHT!

VOOR MIJN GELOOF, VOOR MIJN GELOOF, 
VOOR MIJN LAND!VOOR MIJN LAND!

ALS VADER HEB IK ALS VADER HEB IK 
MAAR EEN PLICHT…MAAR EEN PLICHT…

JOU IN LEVEN JOU IN LEVEN 
HOUDEN, FILIPS!HOUDEN, FILIPS!

HET HEILIGE LAND VAN ONGELOVIGEN HET HEILIGE LAND VAN ONGELOVIGEN 
VERLOSSEN, IS BELANGRIJKER DAN VERLOSSEN, IS BELANGRIJKER DAN 
HET LEVEN, VADER! OF HET NU HET HET LEVEN, VADER! OF HET NU HET 

MIJNE, HET JOUWE, OF DAT VAN MIJNE, HET JOUWE, OF DAT VAN 
EENDER WIE IS! IK VERWACHTTE EENDER WIE IS! IK VERWACHTTE 
NIET DAT IK DAT ZOU MOETEN NIET DAT IK DAT ZOU MOETEN 

UITLEGGEN AAN YVES VAN CRÉCY, UITLEGGEN AAN YVES VAN CRÉCY, 
EEN VAN DE GROOTSTE HELDEN EEN VAN DE GROOTSTE HELDEN 
VAN DE DERDE KRUISTOCHT!VAN DE DERDE KRUISTOCHT!

ZELFS ALS IK HET EENS ZOU WILLEN ZIJN ZELFS ALS IK HET EENS ZOU WILLEN ZIJN 
MET JOU, KAN IK DAT GEWOONWEG NIET MET JOU, KAN IK DAT GEWOONWEG NIET 

DOOR DE HERINNERING AAN DE GRAVEN VAN DOOR DE HERINNERING AAN DE GRAVEN VAN 
DE KAMERADEN DIE IK HEB BEGRAVEN. IK DE KAMERADEN DIE IK HEB BEGRAVEN. IK 

KAN NIET GELOVEN DAT DE ENIGE MANIER OM KAN NIET GELOVEN DAT DE ENIGE MANIER OM 
HET RIJK DER HEMELEN TE BEREIKEN…HET RIJK DER HEMELEN TE BEREIKEN…
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Nieuwe 

reeks



KAPITEIN VOODOO 
Harrrrh, met kapitein Voodoo  

meert er een nieuwe piraat  
aan bij Uitgeverij Daedalus

17 maart 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-574-5

19 mei 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-575-2

KAPITEIN VOODOO  1:
Baron Trage Dood
Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen: Darko Perovic
Inkleuring: Nuria Sayago
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Korte inhoud
1690. De broertjes Mac Leod, twee 
Ierse rebellen die zijn gearresteerd 
wegens opruiing, worden als slaven 
naar de Nieuwe Wereld gedeporteerd. 
Daar worden ze ondergedompeld in 
het Utopia van de piraten en krijgen 
ze te maken met voodoomagie. Op 
die duistere tovenarij krijgen de 
blanken in de Cariben maar geen vat. 
In die omstandigheden ontdekt de 
jonge Cormac Mac Leod dat hij over 
zeer bijzondere natuurlijke gaven 
beschikt. En zo begint de legende 
van de gebroeders Mac Leod. Piraten. 
Tovenaars en… levende doden.

• In Kapitein Voodoo komen 
piraterij en de duistere 
voodoomagie samen in 
een bijzonder en somber 
verhaal

• Jean-Pierre Pécau 
(Frontlinies, Jeremiah 
Johnson) leeft zich in elk 
universum in alsof het 
niets is, en ook van de 
zeven zeeën is hij niet bang

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

#1 maa ‘23

Nieuwe 

reeks

‘ouden die nu 
nooit hun klep, 

vervloekte 
apenkoppen!

Wacht maar, 
ik zal hen eens 
leren zingen…

Sakkerloot, ’t is rood-gloeiend!
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TRANEN IN 
HET ZAND
Een tweede album in onze Bussi-collectie,  
na Ogen zo blauw

17 maart 2023
Hardcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-505-9

BUSSI-COLLECTIE 2:
Tranen in het zand
Scenario: Fred Duval
Tekeningen & inkleuring: Nicolaï Pinheiro
Naar de roman van: Michel Bussi

D
ra

m
a

/D
etec

tiv
e

Korte inhoud
Hoeveel is een leven waard? Voor 
Lucky, een gokker die verdomd veel 
geluk heeft, is de dood een spel als 
een ander. Dus in juni 1944, aan 
de vooravond van de Landing in 
Normandië, zet hij zijn leven in, in 
ruil voor een hypothetisch fortuin. 
Lucky gaat zijn leven verliezen, in 
de veronderstelling dat zijn beeld-
schone verloofde, Alice Queen, de 
winst zal opstrijken… Maar pas 20 jaar 
na de dood van haar geliefde krijgt 
Alice lucht van de waarheid. En dan 
nog, hoe kan ze die bewijzen? Van 
Normandië tot de Verenigde Staten 
gaat Alice op zoek naar eerherstel 
voor haar man… met het risico dat ze 
zo demonen uit het verleden wekt.
Rondom haar denkt iedereen de 
waarheid te kennen en zelfs moorden 
lijkt geoorloofd om die  zogenaamde 
waarheid te beschermen. 

• Michel Bussi weet als geen 
ander een intrige uit te 
werken dat van begin tot 
einde beklijft

• Cédric Fernandez zorgt met 
zijn subtiele tekeningen 
dat je meeleeft met de 
personages en het verhaal, 
zonder ooit de draad kwijt 
te raken

• Tranen in het zand is 
het tweede one-shot uit 
onze Bussi-collectie, een 
collectie literaire verstrip-
pingen van het werk van 
Michel Bussi

#1 sept ’22 #2 maa ‘23

Lison, 
wacht 
op mij!

Haast je, 
papa! Hij 

leeft nog!

Het is voorbij, 
meneer, het is 

voorbij. We gaan 
u verzorgen… 
We nemen u mee 

naar huis!

- 6 -one-shot



17 maart 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-576-9

DE KINDEREN VAN BELZAGOR 1/2:
Scenario: Bruno Lecigne & Sam Timel
Tekeningen: Adrien Villesange
Inkleuring: Alexandre Bouca
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DE KINDEREN 
VAN BELZAGOR

Een nieuw tweeluik in het intrigerende 
universum van Robert Silverberg

Korte inhoud
Belzagor is een schitterende, myste-
rieuze planeet, een vroegere aardse 
kolonie die is teruggegeven aan de 
twee soorten die er oorspronkelijk 
woonden. Eddie Gundersen, een 
voormalige kolonist, die is ingewijd 
in de geheimen van de planeet, denkt 
er een rustig leven te kunnen leiden. 
Maar wanneer hij dreigt te worden 
verbannen, moet hij een gevaarlijke 
opdracht aanvaarden, die hem naar de 
IJslanden brengt, aan de grenzen van 
de niet-verkende delen van Belzagor… 
Tijdens die onderneming wordt hij 
niet alleen met de geheimen van de 
planeet geconfronteerd, maar ook met 
oude vijanden.

• In de stijl van de grote 
ruimteverkenners (zoals 
Leo) reis je in De kinderen 
van Belzagor naar onge-
repte planeten en interga-
lactische avonturen

• Na Terug naar Belzagor 
opnieuw een diepe duik in 
de mysteriën van Belzagor

Nieuwe 

reeks

eerdere delen

#1 maa ‘23#2 juli ‘19#1 maa ‘18

Planeet Belzagor, de Berg 
van de Wedergeboorte.

er dreigt een ongeziene 
vulkaanuitBarsting...

Mijlenver daarvandaan, in de 
jungle van het vruchtBare land.
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Chez adolf 
Een gloednieuwe reeks over een kroeg, Chez Adolf,  
rond de Tweede Wereldoorlog

17 maart 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-577-6

Chez Adolf 1:
1933
Scenario: Rodolphe
Tekeningen: Ramón Marcos
Inkleuring:Dimitri Fogolin
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Korte inhoud
Wat zouden wij hebben gedaan vanaf 
1933 als wij Duitsers waren geweest? 
Aan de hand van de levensloop van 
de bewoners van een klein gebouw 
in een Duitse stad, schetst Chez 
Adolf de opkomst van het nazisme 
en de onomkeerbare schade die het 
teweegbrengt. 
Op 30 januari 1933 komt Adolf Hitler 
aan de macht in Duitsland. Op die dag 
krijgt de bar op de benedenverdieping 
van het gebouw waar professor Karl 
Stieg woont, een nieuwe naam. De bar 
wordt vanaf dan Bij Adolf genoemd, 
naar de eigenaar van de zaak. Het is 
ook de dag waarop Karl besluit een 
dagboek te gaan bijhouden. Geen 
van hen kan vermoeden wat er de 
komende jaren nog zal gebeuren…

• Een reeks à la 14-18 en De 
gebroeders Rubinstein

• Rodolphe is een weer-
galoze scenarist, van 
spectaculaire verhalen in 
verre sterrenstelsels tot 
doorleefde kronieken van 
gewone mensen in een 
ongewone tijd

“Ik herinner me die 30ste januari 1933 nog goed…”

“Eerst was er de aankondiging van 
Hitlers benoeming tot rijkskanselier…”

“Tijdens de lunch, met 
m’n collega-leerkrachten, 
was dat het onderwerp 

van gesprek!…”

Bah!

“En toen ik 
thuiskwam…”

Hé! Meester!

Kun je dit even vasthouden voor 
het tegen de gevel slaat...

Verander 
je het 

uithangbord?
Ja hoor!

KijK maar!

- 3 -
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de 5 rijken
Slotdeel van de cyclus rond Angleon, 

het eiland van de katachtigen

17 maart 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-578-3

19 mei 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-579-0

De 5 rijken 6:
“De kracht niet”
Scenario: Lewelyn (Andoryss, Chauvel, Wong)
Tekeningen: Jérôme Lereculey
Inkleuring: Dimitris Martinos

Fa
n

ta
sy

/A
c

ti
e

Korte inhoud
Het neerslaan van de studen-
tenopstand heeft veel slachtoffers 
gemaakt. This, Kara, Terys… niemand 
komt er zonder kleerscheuren vanaf. 
Maar op het moment dat in Angleon 
alles gereedstaat om een gezant-
schap uit Erinal te ontvangen, blijft 
Mederion er meer dan ooit van over-
tuigd dat dit het moment is om het 
land te hervormen. De terugkeer op 
het eiland van een zekere Kirill gaat 
er echter anders over beslissen en het 
leven overhoophalen van iedereen die 
dicht bij de troon van Angleon staat.

• Ongelooflijk knappe reeks, 
zowel wat scenario als 
tekeningen betreft

• Een beestige Game of 
Thrones, vol plotwen-
dingen in een scenario dat 
dankzij het team Lewelyn 
staat als een huis!

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

Je 
zwaard…

Kara Lemedan, voor de fout die u hebt 
begaan, wordt uw statuut als 
wacht u ontnomen, voorgoed. 

U bent nu…

…een 
burger.

- 4 - - 5 -

reeds verschenen

slot va
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cyclus

#2 aug ‘20 #3 aug ‘21 #4 jan ‘22#1 feb ‘20

#5 okt ‘22 #6 maa ‘23



17 maart 2023

Malefosse 10
softcover

Countdown 3
softcover

De Farao’s van  
Alexandrië 2
softcover

Orks & Goblins 12 
softcover

Magiers 7
softcover

De 5 Rijken 6
hardcover

Traject 2
softcover

De wijsheid van 
mythes: Gilgamesj 1
hardcover



17 maart 2023

HET bloedige KRUIS 1
hardcover

Kapitein Voodoo 1
hardcover

De kinderen van 
Belzagor  1
hardcover

Chez Adolf 1
hardcover

Pigalle
softcover

Tranen in het zand
hardcover

Countdown 4
hardcover

one-shot

Nieuwe reeks

slot v/D reeks


