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Malefosse
Voor het eerst in het Nederlands:  
deel 11 van het middeleeuwse epos Malefosse

16 juni 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-532-4

Malefosse 11/24:
Vuur op het water
Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François Dermaut
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Korte inhoud
In de zoutmoerassen bij Guérande 
geniet de jonge Saillé, bijgenaamd 
“Roetkop”, van de erfenis van zijn 
moeder. Zijn vader wordt vermoord, 
en hijzelf wordt ontvoerd. Gunther wil 
hem gaan zoeken, Pritz heeft andere 
plannen. In hevige onenigheid gaan 
ze uit elkaar, maar de twee zaken die 
hen aangaan, hebben met elkaar te 
maken...

• 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

schoon schip 
maken! dat is 

wat wij willen!

nee!hé!? wat is er aan de 
hand?... wat doet u 
daar?! wat wilt u?

sinds ik hem heb aangespoord 
agrippa d’aubigné te lezen, 

slaapt die deugniet niet meer!

scenario: d. bardet
tekeningen: f. dermaut

4 juli 2000.

zomer 1592, in de zout
moerassen van guérande...

- 3 -



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

16 juni 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-528-8

DE FARAO’S VAN ALEXANDRIË:
De ceders van Libanon
Scenario, tekeningen & inkleuring: Rafaël Morales
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Korte inhoud
285 v.C. In Alexandrië is het 
groot feest. Ptolemaios, zoon van 
Ptolemaios, wordt officieel ingehul-
digd als de toekomstige farao, in een 
ceremonie vol pracht en praal. Als 
beloning voor geleverde diensten 
krijgt Hotep, priester van Amon, een 
aanzienlijke som om te besteden 
aan een project dat de grootsheid 
van de Ptolemaeërs moet weerspie-
gelen. Hotep droomt al jaren van het 
voltooien van het heiligdom voor 
Amon, in Karnak, maar daarvoor heeft 
hij ceders nodig. Maar de ceders van 
Libanon liggen niet zomaar voor het 
oprapen…

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

• Hotep wil graag zijn Karnak 
voltooien, maar echt 
rekenen op Ptolemaios, 
zoon van Ptolemaios, kan 
hij niet…

Winter 285 voor onze jaartelling, Alexandrië bruist. Ptolemaios, de eerste van zijn naam, heeft van Egypte een welvarend rijk gemaakt. 
De nieuwe hoofdstad van het land, 46 jaar eerder gesticht door Alexander de Grote, is nu de grootste stad van de Middellandse Zee, 
ook al is ze niet voltooid.

In de enorme koninklijke wijk zijn een tempel en een graf gebouwd. Een grote massa is er 
samengekomen om een langverwachte ceremonie bij te wonen. Alexander de Grote gaat op die plek 

worden begraven door Ptolemaios, een 
van zijn voormalige generaals. Volgens 
een hardnekkig gerucht zijn beide 
soldaten halfbroers… Philippos II van 
Macedonië, de vader van Alexander, 
zou volgens sommigen de echte vader 
zijn van Ptolemaios…

Broer of niet, Ptolemaios was opgevoed aan de zijde van Alexander. Hij was hem gevolgd in al zijn veroveringen voor hij de leiding nam 
over Egypte, toen het rijk uiteenviel na de dood van de veroveraar. Vandaag schenkt de koning, die 82 jaar oud is, een graf aan zijn 
voorganger, volgens het Macedonische gebruik.
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de onthoofde 
arenden
Het slotdeel van dit schitterende middeleeuwse epos 
over Sigwald van Crozenc en zijn zus Mahaut

16 juni 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-566-0

de ONTHOOFDE ARENDEN 30:
De ambassadeur
Scenario & tekeningen: Michel Pierret
Inkleuring: Maxime Pierret
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Korte inhoud
Juli 1280. Sigwald van Crozenc is 
gezant in Rome voor de koninkrijken 
Napels en Sicilië, en dus woordvoerder 
van koning Karel van Anjou bij de 
Heilige Stoel. Wanneer hij verneemt 
dat zijn vriend Abraham Aboulafia, 
een wijze jood die de kabbala volgt, 
tot de brandstapel is veroordeeld door 
de paus, gebruikt Sigwald zijn invloed 
om zijn gezel te redden. Maar zijn 
verzoek stuit op weerstand, en erger… 
de Heilige Vader wordt zo woest dat 
hij er ziek van wordt. Door de broze 
gezondheid van de paus gaat zijn 
opportunistische neef, Matteo Rubeo 
Orsini, dromen van een benoeming 
tot paus. Tezelfdertijd komen Simon 
de Brie, onderzoeker voor de canoni-
sering van de overleden Lodewijk IX, 
Mahaut van Crozenc, zus van Sigwald, 
en haar zoon Hughes aan in Rome. Ze 
raken allemaal betrokken bij de duis-
tere intriges in de hogere regionen 
en de onderwereld van de christelijke 
hoofdstad.

• In het Frans liep de reeks 
meer dan dertig jaar, onder 
meer Jean-Charles Kraehn 
verdiende zijn sporen 
dankzij deze reeks, tot 
hij de fakkel doorgaf aan 
Michel Pierret

slot va
n 

de reeks

reeds verschenen

#29 apr ‘23 #30 juni ‘23

#26 juni ‘19#24 juni ‘18

#28 sept ‘20#27 juni ‘20

#23 jan ‘17 #25 jan ‘19

Hallo, heer, 
welke goede wind 

brengt u hier?

Vrede zij met u, heer. Wij komen van 
erg ver, wij dragen een boodschap voor 

de heer van Crozenc, persoonlijk 
over te dragen.

De… de heer 
van Crozenc? 

Ogenblik… Heer Hughes! 
Heer Hughes!



Bloedkoninginnen
DE DRIE IULIAE
Zeg niet Julia tegen Iulia.  
Een kennismaking met drie  
bloedkoninginnen!

16 juni 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-609-4

Bloedkoninginnen:
De drie Iuliae 2/3:
De prinses van de onoverwinnelijke zon
Scenario: Luca Blengino
Tekeningen: Antonio Sarchione
Inkleuring: Gaétan Georges
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Korte inhoud
219 n.C.. Macrinus is verslagen 
en Elagabal, de nieuwe keizer van 
Rome komt aan in de Eeuwige Stad 
om de troon te bestijgen. Hij wordt 
toegejuicht door het volk, maar is 
toch vooral de keizer van de uitspat-
tingen. Hij verdeelt zijn tijd tussen 
zijn bacchanalen en de verering van 
de zwarte steen, het symbool van 
de cultus van Emesa. Zijn moeder, 
Iulia Soaemias, wil nog verder gaan: 
zij ijvert er in het geheim voor om de 
cultus van de zonnegod op te leggen 
aan het hele keizerrijk onder de naam 
Sol Invictus, de onoverwonnen zon…

• Een album vol uitspat-
tingen en verderf, of hoe 
niet alle keizers ze allemaal 
op een rijtje hebben

• Met zijn De drie Iuliae 
schrijft Luca Blengino 
een wervelend verhaal 
over een duistere tijd in 
Rome en Antonio Sarchone 
brengt alle uitspatting in 
beeld, ongecensureerd

#2 juni ‘23#1 okt ‘21



De spion van 
Caesar 
Strijd, intriges en oerkracht, belichaamd door Coax,  
de spion van Caesar!

16 juni 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-612-4

7 juli 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-613-1

De spion van Caesar 2: 
Het serpent van Hades
Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen & inkleuring: Fafner
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Korte inhoud
Rome heeft honger. De graantoe-
voer naar de stad is al maanden 
opgedroogd. Maar waarom? Is het 
een complot, een nieuwe streek van 
de piraten of een list van Cleopatra 
in Egypte? Om dat te achterhalen 
beveelt Caesar, die zijn handen vol 
heeft met de verovering van Gallië, 
zijn Gallische spion Coax om op 
onderzoek te gaan. Bezeten door zijn 
verlangen naar wraak vertrekt die 
laatste naar Rome, waar hij kennis-
maakt met de duistere kanten van de 
politiek en de strijd aangaat met een 
oude vijand.

• De spion van Caesar is een 
brok spieren, een Gallische 
Conan die voor niets terug-
deinst om wraak te nemen 
op de moordenaars van zijn 
vrouw en zoon

• Tweede deel in deze 
reeks van Jean-Pierre 
Pécau (Jeremiah Johnson, 
Frontlinies) met teke-
ningen van Fafner (Man 
van het jaar 14)

#2 juni ‘23#1 nov ‘21



Tschai 
de waanzinnige planeet  

De verstripping van Tschai, het cultwerk van Jack Vance, 
door JD Morvan, verzameld in vier integralen

16 juni 2023
Hardcover, 112 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-608-7

TSCHAI – DE WAANZINNIGE PLANEET:
Integrale 3: De Dirdir
Scenario: Jean David Morvan
Tekeningen: Li-An
Inkleuring: Scarlett Smulkowski
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Korte inhoud
Voor de eerste keer in de geschie-
denis van de mensheid is op aarde 
een boodschap ontvangen van een 
andere planeet! 212 jaar later komt 
het ruimteschip Explorer IV aan in 
een baan om deze planeet... en wordt 
bijna onmiddellijk vernietigd met 
een ruimteafweerraket. De enige 
overlevende van de ramp is Adam 
Reith, die met zijn dropship neer-
stort in de jungle van Zuid-Kotan. De 
voormalige militair zal het van zijn 
buitengewone aanpassingsvermogen 
moeten hebben om te overleven op 
deze bizarre en meedogenloos wilde 
wereld, die door zijn bewoners ‘Tschai’ 
wordt genoemd.
In hun zoektocht naar sequijnen zijn 
onze drie avonturiers – Adam, Traz 
en Anacho – ver gegaan. Héél ver. 
Want wie is er nu wreed? Degene 
die z’n bezittingen verdedigt, of 
degene die moord om te stelen? 
Adam Reith, Amerikaans astronaut, is 
nog steeds vastbesloten om van de 
planeet Tschai af te geraken, en laat 
geen middel onbenut om z’n doel te 
bereiken.

• Herziene uitgave van delen 
5 en 6 van Tschai, gebun-
deld in een schitterende 
integrale

• Met extra dossier over de 
verschillende uitgaves van 
Tschai in het Nederlands 
en het pionierswerk van de 
vertalers

• Jack Vance is een van de 
grootste sciencefiction- en 
fantasyschrijvers van de 
20ste eeuw

- 3 -

#1 juni ‘21 #2 nov ‘21 #4 #3 juni ‘23



16 juni 2023

diedeldus

de farao’s van  
alexandrië 3
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softcover
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softcover
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softcover
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softcover
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