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HISTORIE - ROBIN HOOD

Robin Hood 
Tekst: Boisserie 
Tekeningen: Héloret
ISBN: 9789464602906

Hardcover - 152 blz. - € 34,95 

Drie klootzakken, één legende.
Robin van Loxley, Petit-Jean en Will Scarlett waren allemaal geboren klootzakken. In een tijd 
waarin ze niet aan hun lot kunnen ontsnappen wordt elk onrecht diep in hun wezen gevoeld. 
Ze worden dan ook bandieten die door de sheriff van Nottingham en Guy de Gisbourne worden 

gevolgd naar het hart van Sherwood Fo-
rest, hun toevluchtsoord. Daar organi-
seren ze hun bende om te overleven en 
weerstand te bieden en zo worden zij het 
symbool van de strijd van de Saksen te-
gen hun Normandische onderdrukkers in 
het Engeland van de 12e eeuw...

Pierre Boisserie en Héloret herschrijven 
de legende van Robin Hood door zich te 
concentreren op de jeugd en carrières 
van de drie hoofdpersonen. Door deze 
andere en originele invalshoek te kezen 
ontstaat een frisse, moderne versie van 
dit beroemde verhaal.
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HISTORIE - LITERAIRE KLASSIEKERS IN BEELD

De reis van Odysseus
Aan het einde van de Trojaanse oorlog wil Odysseus 
terug keren naar Ithaca, maar de terugweg is lang 
en moeilijk. Geconfronteerd met de toorn van de 
goden van Olympus, moet hij vele gevaren het hoofd 
bieden: de nimf Calypso, de prinses Nausicaa, de 
Cyclope en de Sirenen. Wanneer hij eindelijk in 
Ithaca aankomt, moet nog steeds vechten om zijn 
koninkrijk te bevrijden van kwaadaardige vrijers om 
zijn geliefde Penelope terug te winnen.

-  3  -

De olympus, eeuwige zetel der goden...

Waar de wind niet huilt, waar  
de regen niet stroomt en  
waar de sneeuw niet in de 
buurt durft te komen...

Oh Zeus, mijn 
vader! Ik heb 
een gebroken 
hart vanwege 

deze held!

De enige overlevende van 
de slag bij Troje heeft 
nog steeds zijn thuis 
niet kunnen bereiken.

Athena, hoe zou ik 
ooit Odysseus kunnen 
vergeten? Zuchtend in 
gevangenschap, ver van 
zijn thuiseiland Ithaca?

Odysseus, de meest 
listige, meest ijverige
 van alle krijgers...

Beweend door Penelope, die al twintig jaar 
op hem wacht, zedig en trouw, ondanks het 
ontbreken van elk nieuws over haar man.

De Odyssee
Literaire klassiekers in beeld

Tekst: Christophe Lemoine
Tekeningen: Miguel Lalor Imbiriba

ISBN: 9789464602272

Softcover - 56 blz. - € 10,95 
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HISTORIE - LITERAIRE KLASSIEKERS IN BEELD

Een fantastische reis naar de afgrond
Op de bodem van de oceaan wekt een lang, 
spoelvormig, soms fosforescerend object, 
groter dan een walvis, de nieuwsgierigheid 
van zeelieden. Er wordt een expeditie 
georganiseerd aan boord van een Amerikaans fregat, de Abraham-Lincoln, om het mysterie op 
te lossen. Onder de bemanning bevinden zich de geleerde Pierre Aronnax, zijn trouwe dienaar 
Conseil en de “koning van de harpoeniers”, Ned Land. Na enkele maanden vruchteloos onderzoek 
komen ze in botsing met het “monster”. Dat blijkt een gigantische machine te zijn! Ze worden 
verwelkomd aan boord van de onderzeeër door de vreemde kapitein Nemo. De drie vrienden zullen 
hem vergezellen op een geweldige onderwaterreis over de wereld.

20.000 mijlen 
onder zee
Literaire klassiekers
in beeld
Tekst: 
Lo Bianco
Tekeningen: 
Lo Storto
9789464602289

Softcover
56 blz. 
€ 10,95 

HELP!

Ze is 
gigantisch! 

Die zal 
ons nooit 
loslaten!

Naar de 
oppervlakte! Dat 
schepsel moet de 

schroef geblokkeerd 
hebben!
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HISTORIE - VINIFERA

De hiërarchie van uitmuntendheid
Aan het einde van 1840 werden Engelse wijnstokken getroffen door een vreemde ziekte. Er 
verscheen een fijn wit poeder op de bladeren en dat een parasiet bleek te zijn. De  Oïdium (of 
meeldauw stond op het punt staat door Europa te trekken en terwijl het geleidelijk het gebied 
van de Médoc bereikt, staan   ze voor een andere uitdaging. Want voor de Wereldtentoonstelling 
van 1855 die in Parijs wordt voorbereid, besluit de Kamer van Koophandel van Bordeaux om de 
lijst van alle grote domeinen van de regio op te stellen om zo een klassement te ontwikkelen 
op basis van een traditie van anderhalve eeuw informele classificatie. Dit klassement wordt 
heden ten dage nog steeds gehanteerd.

Vinifera
Het klassement van Bordeaux

Tekst: Éric Corbeyran
Tekeningen: Brice Goepfert

ISBN: 9789464602937

Hardcover - 56 blz. - € 20,95 

COMPLEET VERHAAL
HARDCOVER
KLEINE OPLAGE

©
 2

02
3 

Ed
iti

on
s 

G
lé

na
t

©
 2

02
3 

Ed
iti

on
s 

G
lé

na
t

EERDER
VERSCHENEN

VERWACHT
JUNI 2023



HISTORIE - PITCAIRN

Uit een opstand wordt utopie geboren. Uit een droom volgt een nachtmerrie...
Op 28 april 1789 is de Bounty, een driemaster van de Royal Navy, het toneel van een grote 
muiterij in de Stille Zuidzee. De vrijheidslievende rebellen worden geleid door Fletcher Chris-
tian, de tweede in bevel. Ze zullen vele ontberingen moeten doorstaan voordat ze een veilige 
ankerplaats vinden. Uiteindelijk vinden ze het kleine maagdelijke eiland Pitcairn, waar alles 
waar een man van kan dromen op hem wacht...

Pitcairn, 
Muiterij op Bounty eiland
1. Het beloofde land
Tekst: Eacersall & Laurier
Antananarivo
Tekeningen: Gyula Németh
ISBN: 9789464602920

Hardcover - 56 blz. - € 20,95
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FANTASY - DE OGERLEEUW

Kgosi, een gevallen en aan geheugenverlies lijdende 
koning, dwaalt door de landen van het noorden. Geleid door 
Othila de muis komen de krijger en zijn metgezellen aan in 
de hut van de sjamaan Logrine, waar hem angstaanjagende 
onthullingen over zijn verleden wachten. Verbijsterd 
vervolgt Kgosi zijn zoektocht naar verlossing die hem naar 
de zuidelijke landen en het huis van Wilt leidt. Een pad vol 
ongeluk bezaaid met dodelijke ontmoetingen...

De Ogerleeuw
2/3. De drie leeuwen
Tekst & tekeningen: Bessadi
ISBN: 9789464603026

Softcover - 2/3 - 56 blz - € 10,95
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AVONTUUR - CELESTINE EN DE PAARDEN

Wie houdt er nou niet van de zee? Salar 
en Celestine  in ieder geval wel, maar 
van Hummie weet ik het zo net nog niet!

Celestine en de paarden
Zeepaardje
Tekst: Lile Mésange
Tekeningen: Turconi
ISBN: 9789464603033

Softcover 
48 blz. 
€ 10,95 
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Maart 1933,
New York beeft voor King Kong,
maar het is een andere aap die de stad redt!

De vleugels van de aap Collector Pack herzien
Tekst & Tekeningen: Etienne Willem 

ISBN: 9789463736053

3 x Softcover
3 x 56 blz.
€ 32,95

AVONTUUR - LEESTIP ARTILLEUSES

COMPLEET VERHAAL
        IN 3 DELEN

INHOUD
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Het is 1911, het Parijs der Wonderen, een Parijs dat niet helemaal van ons is, noch iets heel 
anders. Hier plegen de Artilleuses een gewapende overval. Het zijn drie avonturiers en outlaws: 
Lady Remington, Miss Winchester en Mademoiselle Gatling. Deze overval is misschien wel hun 

laatste, omdat de diefstal van het mysterieus relikwie 
‘de zegel’ de moeite waard is om in bezit te hebben, 
niet alleen door de Tijger Brigade, maar ook door de 
formidabele geheime diensten van de Kaiser ...

De Artilleuses Collector Pack
Tekst: Pevel / Tekeningen: Etienne Willem 

ISBN: 9789463736053

3 x Softcover - 3 x 56 blz - € 32,95

AVONTUUR - VLEUGELS VAN DE AAP CP HERZIEN

VERWACHT
JUNI 2023

VERWACHT
JUNI 2023



uit de 

wereld van

DE ARTILLEUSES

Het Parijs der wonderen
1/2. Ambermers betoveringen 
Tekst: Pevel
Tekeningen: Etienne Willem 
De vleugels van de aap
ISBN: 9789464603002

Softcover - 48 blz. - € 10,95 

1909. Welkom in het Parijs der wonderen!
Louis Denizart Hippolyte Griffont, magiër en gentleman, moet een bedrieger ontmaskeren die magie 
gebruikt om een   chique Parijse gokkring op te zetten. Tegelijkertijd wordt hij ondergedompeld in 
het hart van een staatsaangelegenheid waarbij de Ander Wereld 
betrokken is. En alsof dat 
nog niet genoeg is, duikt 
een zeer aantrekkelijke 
afvallige fee/spion/inbreker 
steeds op...

Magnifique édifice bâti 
dans un bois blanc venu 
d’OutreMonde, la tour 
Eiffel était un cadeau
de la reine d’Ambremer 

aux Parisiens.

Pardonnez-moi, 
Cécile…

je suis en retard.
Je vous en prie, mon cher. 

Je profitais de la vue.

Cécile.

Louis.

Ravi de vous 
revoir à Paris !

Je n’y resterai que le temps de 
régler une petite affaire. Une 
affaire pour laquelle j’aurais 

d’ailleurs besoin de vous.

Auriez-vous
l’amabilité de

retirer pour moi 
ces  ouvrages

à la bibliothèque
d’Ambremer ?

ces titres sont des plus
communs, à l’exception du

dernier. C’est le seul qui vous
intéresse vraiment, n’est-ce pas ?

Je l’avoue, et vous demande de pardonner
cette petite ruse. Si je fais appel à vous, c’est

pour ne pas attirer l’attention de ma hiérarchie. Vous 
savez combien le Cercle incarnat peut être… intrusif.

Je vous rendrai
ce service dès
demain, Cécile.

J’y mets
cependant

une condition…
Prenez mon bras,

profitons de cette belle 
journée et dînons ensemble.

J’accepte avec plaisir, Louis.
Me changer les idées me
fera le plus grand bien.

NIEUWE REEKS
    IN 2 DELEN
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SF - GUNS ‘N GIRLS CLUSTER COLLECTOR PACK

Zowel Eric Hérenguel als Didier Crisse zien hun 
karakters graag met indrukwekkende wapens 
zwaaien. Sterke vrouwen in sterke verhalen!

Guns ‘n Girls Cluster Collector Pack
Gunblast Girls Didier Crisse 
Kiliwatch Eric Hérenguel
ISBN: 97894646012975 

192 blz. - 3 x Hardcover - € 62,95

2 COMPLETE VERHALEN
      IN 3 ALBUMS
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SCIENCEFICTION  COLLECTOR PACK LEESTIPS

BEKIJK DE UITGEBREIDE INFO OP WWW.DARKDRAGONBOOKS.COM

VERWACHT
JUNI 2023



SCIENCEFICTION - KOLONISATIE

De ene missie kan de andere verbergen...
Veel agenten, waaronder Commodore Illiatov, kwamen eerder om het leven bij de aanval 
van de Raiders onder leiding van Raylan. Onder dekking van een verkenningsmissie gaat 
Team Shadow aan boord van een gloednieuw schip met als doel de troepen van Raylan te 
neutraliseren en de geheime redenen te ontdekken van de schaduw Atils die hun verlies 
voor iedereen lijken te zoeken. Tegelijkertijd ziet de Agency in de oneindige ruimte twee 
drijvende schepen... zouden ze nog steeds kolonisten kunnen bevatten? 

Kolonisatie
7. Gevolgen
Tekst:  Denis-Pierre Filippi 
Buitengewone reis
Tekeningen: Vincenzo Cucca 
Hot Charlotte, Pandamonia
ISBN: 9789464602968

Softcover - 48 blz. - € 10,95 
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SF - TAARNA

Taarna beleeft haar grootste avontuur tot nu toe...

Het legendarische personage van Heavy Metal 
krijgt eindelijk haar eigen doorlopende serie dankzij 
schrijver Alex de Campi en kunstenaar Stephane 
Roux. Zij vertellen het verhaal over de zoektocht van 
de onsterfelijke strijdster om onrecht te wreken. 
Alex Ross heeft twee prachtige covers voor deze 
reeks gemaakt.

COMPLEET VERHAAL
        IN 2 DELEN

Taarna
Tekst:  Alex de Campi
Tekeningen: Stephane Roux
ISBN 1/2. 9789464602982

ISBN 2/2. 9789464602999

Softcover 
48 blz. 
€ 10,95 
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WESTERN - ZORROSTEAMPUNK - LEESTIP MALCOLM MAX COLLECTOR PACK 1

Malcolm Max en zijn prachtige metgezel Charisma, 
de halfvampierin, stuiten in het Londen van 1889 op 
vreemde gebeurtenissen... 

Malcolm Max Collector Pack 1
Tekst: Peter Mennigen
Tekeningen: Ingo Römling
192 blz. 
3 x Softcover
ISBN: 9789463739801

€ 32,95 INHOUD

In het victoriaanse tijdperk onderzoekt Malcolm 
Max een reeks moorden die lijken te zijn ontsnapt 

aan een horrorwereld. 

Malcolm Max Collector Pack 2
Tekst: Peter Mennigen

Tekeningen: Ingo Römling
192 blz. 

3 x Softcover
ISBN: 978946460340

€ 32,95INHOUD

STEAMPUNK - MALCOLM MAX CP 2
©

 2023 Splitter Verlag
©

 2023 Splitter Verlag
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JUNI 2023GRAFISCHE ROMAN - SCHADUW OVER BERLIJN HERZIEN

BERLIJN 1929, dansen op de vulkaan!
Liefhebbers van politieke intrige, wereldgeschiedenis 
en crimi’s: Schaduw over Berlijn is een grafische 
roman  die is gebaseerd op het succesvolle boek dat 
de inspiratie leverde voor de veel bekroonde serie 
Babylon Berlin!

Schaduw over 
Berlijn

Herziene editie
Tekst:  Nury
Tekeningen:  

Robin
ISBN: 9789463733649

216 blz. 
€ 34,95

                  

SCHADUW   OVER BERLIJN

COMPLEET 
VERHAAL

GRAFISCHE ROMAN - CURTISS HILL HERZIEN
VERWACHT
JUNI 2023

COMPLEET 
VERHAAL

Curtiss Hill is een 
miljonair, filantroop 
en een beroemd 
coureur bij de 
hondenraces. De 
sleutel tot het 
succes van Curtiss 
ligt bij zijn ingenieur, een kat wiens inven-
tiviteit ervoor zorgt dat zijn raceauto’s onverslaanbaar 
zijn. Maar op de dag voor de grootste race van het sei-
zoen wordt Katt vermist! 
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Curtiss Hill 
Herziene editie 
ISBN: 9789463737159

hardcover 
80 blz. 
€ 27,95

HERZIENE
 EDITIE met 

STOFOMSLAG
en ART-PRINT

HERZIENE
 EDITIE met 

STOFOMSLAG
en ART-PRINT



GRAFISCHE ROMAN - DE KLEINE ASTRONAUT

48

De kleine astronaut 
Tekst & tekeningen: Jean-Paul Eid
De dame van de ansichtkaarten
ISBN: 97894664602913

Hardcover
152 blz. 
€ 39,95 

”Ik weet dat Tom niet spreekt, maar als hij niet 
spreekt, is dat alleen omdat zijn woorden niet uit 

zijn mond kunnen komen. Dus ze blijven in zijn 
hoofd en als ik mijn oor tegen het zijne leg, hoor ik 

ze. Ik ben de enige aan wie hij zijn verhaal vertelt.”
Julia, 5 jaar oud.

COMPLEET 
VERHAAL

JUNI

ALBUM VAN DE MAAND

OOK VAN
JEAN-PAUL EID
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Het ‘web-wonder’ en de ‘humor-huurling’ werken 
samen voor hun eerste serie OOIT! Het is actie, 
avontuur en slechts een heel klein beetje romantiek 
in dit epische epos met ’s werelds GROOTSTE 
superheld en die andere. Dynamischer dan dit wordt 
het niet. ECHT NIET!

Spider-Man / Deadpool
Collector Pack 1
ISBN: 9789464600209 - 

256 blz. - 4 x Softcover - € 43,95

INHOUD

SPIDER-MAN / DEADPOOL COLLECTOR PACK
VERWACHT
JUNI 2023

2 COMPLETE VERHALEN
IN 4 ALBUMS
HERZIENE EDITIE

BATMAN, DAMNED COLLECTOR PACK HERZIEN

COMPLEET VERHAAL
IN 3 DELEN
HERZIENE EDITIE

INHOUD

Joker is dood... Maar was het Batman die eindelijk 
zijn nek omdraaide of spelen er andere duistere 
krachten een rol in Gotham City? Gelukkig is Batman 
’s werelds beste detective. Hij kan zich er alleen niets 
van herinneren. En hoe dieper hij graaft, hoe meer hij 
twijfelt aan wat hij ontdekt. Wie heeft Joker vermoord? 
Het antwoord zal Batman niet bevallen…

Batman Damned Collector Pack Herzien
ISBN: 9789463737043

192 blz. - 3 x Softcover - € 32,95

VERWACHT
JUNI 2023



VERWACHT
JUNI 2023 MILES MORALES THE ULTIMATE SPIDER-MAN

Miles Morales trekt het pak van Spider-Man aan! 
Voordat Peter Parker stierf, stond de jonge Miles 
op het punt om op een nieuwe school aan het 
volgende hoofdstuk in zijn leven te beginnen. 
Vervolgens gaf een spinnenbeet ook deze tiener 
ongelooflijke spinachtige krachten. Nu is Miles in 
een wereld terechtgekomen die hij niet begrijpt, 
met alleen zijn instinct en een klein dingetje zoals 
verantwoordelijkheid als zijn gids. Kan hij Peters 
nalatenschap als Spider-Man waarmaken? 

NIEUWE REEKS
    IN 4 DELEN

De nieuwe Spider-Man  
met Miles Morales
verschijnt in juni 
in de bioscopen

Miles Morales 
The Ultimate Spider-Man
Tekst: Bendis
Tekeningen: Pichelli
ISBN 1/6. 9789464603057

ISBN 2/6. 9789464603064

Softcover - 64 blz.  - € 10,95 



Beleef de avonturen van Spider-Man en zijn vrienden 
Miles Morales en Gwen Stacy! Peter Parker vecht tegen 
de grootste schurken, maar hoe overleeft hij het op school? 
Een nieuw begin voor de spectaculaire muurkruiper!

Deadpool kills the Marvel universe (again) 
Hardcover Killer Edition Collector Pack  
ISBN: 9789463732024 

192 blz. 
4 x Hardcover
4 x Genummerde Art-Prints
€ 150,00

- DE BESTE COMPLETE VERHALEN -

Ralf van der Hoeven tekende voor deze exclusieve 
Conventie Edities 4 prachtige covers. Per verhaal uit 
twee delen, krijg je een fraaie doorlopende tekening 
als je ze naast elkaar legt. 

Night / return of the living Deadpool
Exclusieve Conventie Edities Collector Pack 
ISBN: 978946373071

192 blz. 
4 x Softcover 

€ 65,00

- DE BESTE COMPLETE VERHALEN -

DEADPOOL - SPECIALE COLLECTOR PACKS

INHOUD

INHOUD

VERWACHT
JUNI 2023 

2 COMPLETE VERHALEN
IN 4 DELEN
KILLER EDITIE

2 COMPLETE VERHALEN
IN 4 DELEN
CONVENTIE EDITIE
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nog enkele 
beschikbaar



VERWACHT
JUNI 2023 COLLECTOR PACKS HERZIEN

De MARVEL films zijn populairder dan ooit. Ultimate 
Avengers is de strip waar het allemaal mee begon.
Het is begin eenentwintigste eeuw. De wereld 
is ingrijpend aan het veranderen. Misdaad wordt 
supermisdaad en terrorisme wordt superterrorisme. 
S.H.I.E.L.D.-directeur Nick Fury ronselt een handvol 
nieuwe superhelden die de wereld moeten 
beschermen tegen deze nieuwe gevaren...

Ultimate Avengers Collector Pack herzien
ISBN: 9789463735223

Softcover - 5 x 72 blz. - € 54,95
INHOUD

De toekomst begint hier! ‘De wereld is veranderd 
terwijl je sliep.’ Met die woorden kondigt professor 
Charles Xavier de nieuwe mutantennatie Krakoa 
aan. Het is een veilige haven voor alle Homo 
superior, met eigen regels en een eigen taal. In 
ruil voor internationale erkenning biedt Xavier de 
mensheid grote medische vooruitgang. Maar de 
tijd voor vreedzaam samenleven is voorbij. De oude 
droom is niet meer... het is tijd voor een nieuwe.

House of X / Powers of X collector pack herzien
ISBN: 9789463732024

Softcover - 5 x 72 blz. - € 54,95

INHOUD

COMPLEET VERHAAL
IN 5 DELEN
HERZIENE EDITIE

COMPLEET VERHAAL
IN 5 DELEN
HERZIENE EDITIE

©
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WOLVERINE - COLLECTOR PACK HERZIEN

COMPLEET VERHAAL
IN 4 DELEN
HERZIENE EDITIE

MARVEL LEESTIP - WOLVERINE WEAPON X COLLECTOR PACK

Mark Millar en Steve McNiven de makers van de 
mega-hit ‘Civil War’, vertellen  één van de meest 
opzienbarende verhalen in de geschiedenis van 
Wolverine.

Het grootste avontuur van Wolverine begint hier!

Wolverine, Old Man Logan
Collector Pack herzien

ISBN: 9789463732833 

256 blz. - 4 x Softcover - € 43,95

INHOUD

VERWACHT
JUNI 2023 

©
 2023 M

ARVEL

INHOUD

Dit is het verhaal over de man die we alleen kennen als Logan. Hij wordt opgepakt en gevangengezet 
in een Canadees-Amerikaans onderzoekslaboratorium. Daar wordt hij gehersenspoeld en 
omgevormd tot Weapon X, een menselijke moordmachine met een onverwoestbaar skelet 

van adamantium en vlijmscherpe klauwen. Maar 
Weapon X laat zich niet kooien. 
Weapon X is een gewelddadig, tragisch en psychedelisch 
horrorverhaal door grootmeester Barry Windsor-Smith.

Wolverine Weapon X Collector Pack
Tekst & tekeningen: Barr Windsor Smith
Reguliere hardcover + Artist Edition + Sleeve

ISBN: 9789464601404 

2 x 200 blz. 
2 x Hardcover

Tijdelijk

€ 109,90 

€ 99,95




