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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

Th
ri

ll
er

/T
er

r
o

ri
sm

e

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



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: 978-94-6394-572-1

19 mei 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-573-8

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…

- 3 -- 3 -

#2 maa ‘23

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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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?

- 3 -

#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



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

#5 okt ‘22 #6 maa ‘23



de 5 rijken
Openingsdeel van een nieuwe cyclus rond Lys,  

het rijk van de aapachtigen!

19 mei 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-594-3

16 juni 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-595-0

De 5 rijken 7:
“Tijd voor het geschenk”
Scenario: Lewelyn (Andoryss, Chauvel, Wong)
Tekeningen: Jérôme Lereculey
Inkleuring: Dimitris Martinos
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Korte inhoud
Alysandra viert feest: Keona, de 
dochter van de koningin, is weer thuis.
In de achterbuurten van de dertiende 
wijk wordt er een andere vrijlating 
gevierd: die van de geduchte Alissa. 
Haar oom Djen, die de leiding over 
de clan van het Sistrum heeft over-
genomen, maakt zich op om haar de 
sleutels te overhandigen van het 
clandestiene rijk… Dat plots op zijn 
grondvesten zal daveren door een 
even onverwacht als bruut voorval.

• 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 intriges in Alysandra, 
hoofdstad van Lys, van 
koninklijk paleis tot het 
paleis van de Sistrum-clan

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in mei, de 
softcovereditie verschijnt 
in juni.

reeds verschenen

Nieuwe 

cyclus

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

#5 okt ‘22 #6 maa ‘23 #7 mei ‘23



verweer 
Een gloednieuwe reeks, een ecologische actiethriller,  
een confronterend verhaal

19 mei 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-596-7

7 juli 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-597-4

Verweer 1:
De dode landen
Scenario & tekeningen: Augustin Lebon
Inkleuring: Hugo Poupelin
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Korte inhoud
September 2068.  Europa is 
herschapen in een woestenij. Adams 
ouders zitten in het Verweer en telen 
hun eigen groente, maar ze zijn een 
uitstervend ras en hun strijd tegen 
Diosynta, de multinational die alle 
teelten controleert, is hopeloos. Op 
een dag sterven ze door de pesticiden 
van Diosynta. Vanaf dan is Adam op 
zichzelf aangewezen en hij besluit 
in de voetsporen van zijn ouders te 
treden… slaagt hij erin Diosynta van 
binnenin op de knieën te dwingen? En 
hoe onderscheid je vriend van vijand 
in een vergane wereld?

• Augustin Lebon zorgt 
zowel voor het scenario 
als de tekeningen, en dat 
we twee delen tegelijk 
uitgeven is geen toeval: 
1 & 2 samen vormen een 
voltooide cyclus!

• Verweer, een toekomst-
verhaal met ecologische 
inslag, is voor de wereld 
van de ggo’s wat Mad Max 
is voor die van de olie.

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in mei, de 
softcovereditie verschijnt 
in juli.

#1 mei ‘23 #1 mei ‘23

Nieuwe 

reeks



verweer 
Een gloednieuwe reeks, een ecologische actiethriller,  
een confronterend verhaal

19 mei 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-598-1

7 juli 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-599-8

Verweer 2:
De verraden vallei
Scenario & tekeningen: Augustin Lebon
Inkleuring: Hugo Poupelin
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Korte inhoud
Adam, Agnes en Ellen zitten op de 
trein naar de Vallei van het Verweer, 
maar dan krijgen ze te horen dat 
er een spion in hun midden zit. 
Maar zelfs dat kan hun euforie niet 
temperen wanneer ze de paradijse-
lijke vallei betreden. Lukt het hun een 
vredig leven op te bouwen, of bijt er 
iemand in de verboden vrucht, met 
alle gevolgen van dien?

• Augustin Lebon zorgt 
zowel voor het scenario 
als de tekeningen, en dat 
we twee delen tegelijk 
uitgeven is geen toeval: 
1 & 2 samen vormen een 
voltooide cyclus!

• Verweer, een toekomst-
verhaal met ecologische 
inslag, is voor de wereld 
van de ggo’s wat Mad Max 
is voor die van de olie.

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in mei, de 
softcovereditie verschijnt 
in juli.

#1 mei ‘23 #1 mei ‘23



19 mei 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-601-8

7 juli 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-602-5

DE ONZICHTBARE OORLOG 1/3:
Het agentschap
Scenario: Frank Giroud
Tekeningen: Olivier Martin
Inkleuring: Gaétan Georges
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de onzichtbare 
oorlog

Spannende spionagetrilogie in volle Koude Oorlog

Korte inhoud
1951, Egypte. Manfred Fürbringer, 
een voormalige nazi-ingenieur, gespe-
cialiseerd in geleidingssystemen voor 
V2-raketten, leeft ondergedoken in 
Egypte, onder een valse identiteit. 
Zijn kennis en zijn expertise zijn 
in volle Koude Oorlog onschatbare 
troeven voor de Verenigde Staten. De 
CIA stuurt daarom twee van zijn beste 
agenten om Fürbringer te ‘rekruteren’, 
goedschiks of kwaadschiks … want er 
zijn nog landen geïnteresseerd in de 
diensten van de ingenieur.

• Gloednieuw verhaal van 
de betreurde Frank Giroud 
(Babylon), die vanaf deel 
twee wordt afgelost door 
Laurent Galandon (A Fake 
Story, Babylon) 

• Trilogie met snel 
verschijningsritme, deel 2 
verschijnt gelijktijdig

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in mei, de 
softcovereditie verschijnt 
in juli.

Nieuwe 

reeks

eerdere delen

#2 mei ‘23 #3 #1 mei ‘23

Bis bald, 
herr ingelManN! 
we weNseN u een 
fijNe tijd met 
uw faMilie …

kijk … dit is 
oom Max. de 

oudste broer 
vaN je papa.

en jij beNt 
rudi! ik heb al 
veel over je 
gehoord, wist 

je dat?

krijg ik 
geen zoen 

vaN je?

- 10 - - 11 -



19 mei 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-603-2

7 juli 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-604-9

DE ONZICHTBARE OORLOG 2/3:
Het comité
Scenario: Laurent Galandon
Tekeningen: Olivier Martin
Inkleuring: Gaétan Georges
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de onzichtbare 
oorlog

Spannende spionagetrilogie in volle Koude Oorlog

Korte inhoud
1951, Alabama, USA. Na de Tweede 
Wereldoorlog krijgen de Russen 
de naziwetenschapper Manfred 
Fürbringer in handen, die naar Egypte 
was gevlucht. Maar de kennis van 
de ingenieur volstaat niet en de 
Amerikanen behouden hun tech-
nologische voorsprong. De MGB zet 
daarop een waanzinnig project op 
poten: Fürbringer loslaten zodat hij 
zich laat ‘rekruteren’ door de CIA en ze 
hem kunnen gebruiken als mol in het 
ondoordringbare Redstone Arsenal, 
waar de eerste Amerikaanse ballisti-
sche raketten worden ontwikkeld.
Een spel van misleiding waarin de 
spanning en de paranoia een hoogte-
punt bereiken, en waarin het gevaar 
van overal komt, ook van binnenuit.

• Gloednieuw verhaal van 
de betreurde Frank Giroud 
(Babylon), die vanaf deel 
twee wordt afgelost door 
Laurent Galandon (A Fake 
Story, Babylon) 

• Trilogie met snel 
verschijningsritme, deel 2 
verschijnt gelijktijdig

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in mei, de 
softcovereditie verschijnt 
in juli.

eerdere delen

#2 mei ‘23 #3 #1 mei ‘23

nee!

papaaa!

neee! Ik wil 
het niet! Ik wil 
biJ miJn vaDer 

blijven!!!

je ziet je vader 
over twee uur 
terug! houd 

dus op met dat 
gedoe en ga met 

kathryN mee!

het koMt goed. 
de egyptische 
bajes is voor 

een andere 
keer!

ja, de maan is 
ons guNstig 

gezind 
vaNavoNd!

zie je 
geNoeg?

de cos heeft gelijk: 
neem de dodge en de 

joNgeN. jij rijdt naar de 
basis via de weg naar 

el-Fajoem.

ik neem de 
weg naar 
bahariYa.

heel goed idee! 
op die maNier 

zal je papa zich 
beter koest 

houdeN!

- 49 -



19 mei 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-600-1

man van het jaar 15:
1440 – De man die Blauwbaard stopte
Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen: Lajos Farkas
inkleuring: Jean-Paul Fernandez
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man van het jaar
Nieuw verhaal in de conceptreeks Man van het jaar, 

over Gilles de Rais, alias Blauwbaard, de eerste 
psychopatische moordenaar uit de geschiedenis

Korte inhoud
In september 1440 verdwijnen er in 
Anjou een aantal kinderen op myste-
rieuze wijze. Het oude bijgeloof in 
kabouters, feeën en andere kwaad-
aardige wezens is hardnekkig, maar 
al snel heeft men door dat er hier 
een mens aan het werk is. Gwen, een 
ridder en edelman wordt belast met 
het onderzoek, dat al snel leidt naar 
een merkwaardige vrouw die haar 
gezicht verbergt achter een sluier.

• Nieuw verhaal in de 
conceptreeks Man van het 
jaar, over Gilles de Rais, 
alias Blauwbaard, de eerste 
psychopatische moorde-
naar uit de geschiedenis

• Jean-Pierre Pécau neemt 
opnieuw de pen ter hand 
voor dit historische verhaal 
over Blauwbaard, dat 
niet voor kinderoortjes is 
bestemd (in tegenstelling 
tot de versie van Perrault)

• Psychokiller of slachtoffer 
van jaloezie, Man van het 
jaar dringt door tot de 
essentie van de mythe van 
Blauwbaard

eerdere delen

#8 maa ‘17 #9 okt ‘17

#12 mei ‘20

#10 dec ‘17

#13 feb ‘21

#11 sept ‘19

#15 mei ‘23#14 apr ‘22



legende  
Complete heruitgave van de legendarische 
reeks van Yves Swolfs, in softcover

21 april 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-592-9

LEGENDE 2:
Het dichte woud
Scenario & tekeningen: Yves Swolfs
Inkleuring: Sophie Swolfs
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h

Korte inhoud
Nadat zijn familie is uitgemoord, 
wordt Tristan, de erfgenaam van het 
hertogdom Halsburg, opgevangen 
door een kluizenaar. 10 jaar lang 
groeit hij op in het woud, omringd 
door een roedel wolven. Daarna 
vertrouwt zijn adoptievader hem 
toe aan een bende keelsnijders om 
hem wat harder te maken. Maar ook 
als jongvolwassene slaagt Tristan er 
niet in de fatale klap toe te brengen 
tijdens een gevecht, tot groot onge-
noegen van de bendeleider. In de 
ogen van de keelsnijders is hij een 
lafaard. Daarop besluit een bendelid, 
een oude indiaan, hem oosterse 
gevechtstechnieken te leren.
Intussen blijft zijn oom, Matthias de 
Dorre, zoekacties organiseren om 
hem op te sporen en uit te schakelen, 
op aanraden van de duivelse Milos 
Shaggan, die zelf uit is op de macht. 
Want Tristan is de laatste rechtma-
tige erfgenaam van het hertogdom 
Halsburg, en de laatste die het 
geslacht van de Halsburgers kan 
verderzetten.

• Alle 6 delen van de 
oorspronkelijk reeks 
verschijnen voor het eerst 
in softcover

• Vernieuwde versie, met 
opgefriste lettering

• Een jong kind wordt te 
vondeling gelegd en groeit 
op tussen de wolven, 
Legende is geboren

Harnold... 
Ga kijken!...

#2 dec ‘08

#6 dec ‘13
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#3 dec ‘08
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#4 dec ‘09

reeds verschenen

heruitgave



legende  
Exclusieve zwart-wit editie van de legendarische reeks 
van Yves Swolfs, in heel gelimiteerde oplage

21 april 2023
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-625-4

LEGENDE 2:
Het dichte woud
Scenario & tekeningen: Yves Swolfs
Inkleuring: Sophie Swolfs
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Korte inhoud
Nadat zijn familie is uitgemoord, 
wordt Tristan, de erfgenaam van het 
hertogdom Halsburg, opgevangen 
door een kluizenaar. 10 jaar lang 
groeit hij op in het woud, omringd 
door een roedel wolven. Daarna 
vertrouwt zijn adoptievader hem 
toe aan een bende keelsnijders om 
hem wat harder te maken. Maar ook 
als jongvolwassene slaagt Tristan er 
niet in de fatale klap toe te brengen 
tijdens een gevecht, tot groot onge-
noegen van de bendeleider. In de 
ogen van de keelsnijders is hij een 
lafaard. Daarop besluit een bendelid, 
een oude indiaan, hem oosterse 
gevechtstechnieken te leren.
Intussen blijft zijn oom, Matthias de 
Dorre, zoekacties organiseren om 
hem op te sporen en uit te schakelen, 
op aanraden van de duivelse Milos 
Shaggan, die zelf uit is op de macht. 
Want Tristan is de laatste rechtma-
tige erfgenaam van het hertogdom 
Halsburg, en de laatste die het 
geslacht van de Halsburgers kan 
verderzetten.

• Exclusieve  
zwart-wit editie in 
heel gelimiteerde 
oplage 

Harnold... 
Ga kijken!...

Zwart-wit #2 mei ‘23

 

#1 apr ‘23 #7 apr ‘23

reeds verschenen



DE GROTE VELDSLAGEN: 
Tanks

Collectie gewijd aan dé krachtpatsers van de oorlog: tanks!

19 mei 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-395-6

7 juli 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-396-3

tanks 2:
Ardennen – laat de beesten los
Scenario: Dobbs
Tekeningen: Fabrizio Fiorentino
Inkleuring: Arancia Studio
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Korte inhoud
Na de ommekeer van 1944, met de 
Landing in Normandië en de bevrijding 
van Parijs, schakelen de Duitse strijd-
krachten over op een defensieve stra-
tegie. Terwijl ze hun troepen proberen 
te hergroeperen, gaat Hitler in tegen 
het advies van zijn raadgevers en 
lanceert hij een tegenoffensief om de 
haven van Antwerpen in te nemen. 
Eind december rijdt het leger in het 
grootste geheim de Ardennen door en 
veroorzaakt paniek en verwarring bij 
de geallieerden.
Eisenhower schakelt zo snel mogelijk 
tanks en parachutisten in. Een Duitse 
tankcommandant en zijn bemanning 
verdwalen in het bos en de dichte 
mist. En toch moeten ze actie onder-
nemen, ook al is de vijand vlakbij 
en zijn ze het contact met de rest 
van het leger verloren. Volstaan het 
pantser en het superieure kanon van 
het voertuig om de oppermachtige 
vijand en het onherbergzame terrein 
te overwinnen?

• In dit tweede deel 
Ardennen staan de emble-
matische Panther, Sherman 
M4 en M10 centraal, in een 
verhaal vol spanning en 
drama

• Elk album bevat een 
uitgebreid dossier met 
achtergrondinformatie

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in mei, de 
softcovereditie verschijnt 
in juli.

#1 feb ‘22 #2 mei ‘23 #3 #4 

te verschijnen



ZIJ SCHREVEN GESCHIEDENIS
Churchill
Slot van een tweeluik over Winston Churchill, een 
van de belangrijkste politici van de 20ste eeuw, in 
het Verenigd Koninkrijk, in Europa en de wereld

19 mei 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-616-2

16 juni 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-617-9

Zij schreven geschiedenis 17
Churchill 2/2
Scenario: Mathieu Gabella
Geschiedkundige: Giusto Traina
Tekeningen: Andrea Meloni
Inkleuring: Chiara Zeppegno & Andrea Meloni
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Korte inhoud
“Jullie hadden de keuze tussen oorlog 
en schande, jullie hebben de schande 
gekozen en jullie zullen oorlog 
krijgen.”
September 1939. De hele wereld is in 
oorlog. In amper een paar maanden 
tijd geven België en Frankrijk zich 
over… Engeland verliest twee van 
zijn belangrijkste bondgenoten. Maar 
wanneer er stemmen opgaan om 
onderhandelingen op te starten met 
Duitsland, houdt Winston Churchill, die 
opnieuw Prime Minister is, het been 
stijf. De slag om Engeland is nog maar 
net begonnen. En het lot van de hele 
wereld hangt ervan af.
Winston Churchill, die even beroemd 
is om zijn speeches als om zijn 
daadkracht als Engels en Europees 
staatsman, is een van de belangrijkste 
politieke figuren van de 20ste eeuw. 

• Nieuw deel in de collectie 
‘Zij schreven geschiedenis’

• Het leven van Winston 
Churchill vanaf de voor-
avond van de Tweede 
Wereldoorlog

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in mei, de 
softcovereditie verschijnt 
in juni.

#16 juli ‘22 #17 mei ‘23#15 dec ‘21#14 nov ‘21



19 mei 2023
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-606-3

16 juni 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-607-0

DE KATHEDRAAL VAN DE AFGROND 3:
Wanneer de wijze komt…
Scenario: Jean-Luc Istin 
Tekeningen & inkleuring: Sébastien Grenier 
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kathedraal van 
de afgrond

Een schitterend fantasy-verhaal uit de koker van Jean-Luc 

Korte inhoud
Sinead bindt de strijd aan met haar 
vroegere geliefde, Seth, voor de 
poorten van de woestijnstad. Ze moet 
koste wat het kost het Evangelie van 
Ariathia beschermen. Dankzij dat 
Evangelie zal ze de architect van de 
toekomstige kathedraal vinden. In 
Anselm moet Pier vluchten en een 
plek vinden waar de magiër Ronfield 
hem niet kan raken. Hij wordt in zijn 
zwerftocht bijgestaan door de vrou-
welijke elf Illywin. En, ook al is hij 
blind, voor Brahnann tekent de weg 
die leidt tot de vervulling van de 
profetie van de afgrond zich kristal-
helder voor hem af… al heeft het leven 
hem niet gespaard.

• Een schitterend 
fantasy-verhaal uit de 
koker van Jean-Luc Istin 
(Dwergen, Androïden, De 
Meester-Inquisiteurs)

• Een wereld, in tweeën 
gedeeld door een kloof, de 
grens. Twee grote rijken 
die al sinds mensenheu-
genis met elkaar in strijd 
zijn. En drie dwazen die 
ervan dromen om ze te 
verenigen door een grote 
kathedraal te bouwen!

• De tekeningen Sébastien 
Grenier zijn heuse schil-
deringen, om bij weg te 
dromen en/of te huiveren 
– check die fantastische 
beesten maar!

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in mei, de 
softcovereditie verschijnt 
in juni.

eerdere delen

#2 apr ‘21 #3 mei ‘23#1 maa ‘21



Hard Rescue
Een spetterend actieverhaal dat aan 100 km/u door het ijs klieft

19 mei 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-614-8

7 juli 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-615-5

Hard Rescue 2/2: 
Nulpunt
Scenario: Harry Bozino
Tekeningen: Roberto ‘Dakar’ Meli
Inkleuring: Chiara Di Francia
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Korte inhoud
Hard Rescue is een firma die is gespe-
cialiseerd in risicovolle reddingsopera-
ties en uitsluitend werkt met geharde 
huurlingen. Maar deze keer worden 
Caleb McKay en zijn handlangers 
door een mysterieuze zakenman 
ingehuurd voor een geheime missie 
op Antarctica. Hun doel is een arte-
fact dat onlangs is ontdekt onder het 
smeltende ijs.
Maar het artefact bevat gewichtige 
geheimen: de Amerikaanse regering 
doet er alles aan om Hard Rescue te 
stoppen. Wat volgt is een ongelijke 
strijd tussen McKay en zijn mannen, 
de Amerikanen en de mysterieuze 
kracht van het artefact.

• Een verhaal gebaseerd op 
Point zéro, de bejubelde 
roman van Antoine Tracqui

• Dankzij de tekeningen van 
Roberto Meli (Saladin) komt 
de actie écht tot leven

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in mei, de 
softcovereditie verschijnt 
in juli.

#1 apr ‘22 #2 mei ‘23
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Wunderwaffen
Vervolg van de populaire vliegtuigserie 
van het duo Maza-Nolane

19 mei 2023
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-621-6

16 juni 2023
Softcover, 46 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-622-3

Wunderwaffen 16:
Deze oorlog is de onze!
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 hardcover-
editie verschijnt in mei, de 
softcovereditie verschijnt 
in juni.

eerdere delen

Op hetzelfde 
ogenblik in het 

noordwesten van 
Duitsland …

70 seconden 
later op 35 km 

hoogte …

Victoria Embankment, 
Londen … Rodney, zeg die motor-

agenten eens dat ze 
wat sneller rijden!

Ja, meneer de 
eerste minister.

V2!

Meneer 
Churchill …

… ga liggen!

- 10 -
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19 mei 2023

diedeldus

HET bloedige KRUIS 1
softcover

Kapitein Voodoo 1
softcover

Verweer  1
hardcover

verweer 2
hardcover

de onzichtbare 
oorlog 1
hardcover

de onzichtbare 
oorlog 2
hardcover

Nieuwe reeks

Dans met mij 4
softcover

Countdown 4
softcover

Zij schreven 
geschiedenis: 
Churchill 2
hardcover

De 5 rijken 6
softcover

De 5 rijken 7
hardcover

de wijsheid van de 
mythes: Gilgamesj 1
softcover

slot reeks slot cyclus nieuwe cyclus

Man van het jaar 15
hardcover
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veldslagen: Tanks 2
hardcover

De kathedraal van 
de afgrond 3
hardcover

Hard rescue 2
hardcover

Wunderwaffen 16
hardcover
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Legende 2
exclusieve hardcover

Legende 2
softcover


