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Bussicollectie:
na Ogen zo blauw
nu Tranen in het zand

PIGALLE, 1950:
Christin en de roerige
onderwereld van Parijs

AQUILON:

De landen van ARRAN en OGON
uitgediept & verbeeld

Chez Adolf:
een bescheiden kroeg in woelige tijden

PRIMEUR:
EERSTE EIGEN
PUBLICATIE
CASPAR DAVID
FRIEDRICH
wanneer alleen stilte past

Beste striplezer,
Van kerst- en nieuwjaarsboodschappen en kroketten heb
je intussen ongetwijfeld je buik vol. Wij blikken daarom
niet terug op 2022 maar luiden gewoon feestelijk het
nieuwe jaar in, zoals je dat van ons gewoon bent: met een
heleboel gevederde verhalen.
Er zijn maar weinig vertellers die kunnen tippen aan Pierre
Christin, die natuurlijk wereldberoemd is dankzij Ravian.
Voor Vrije Vlucht schreef hij Pigalle, 1950, een verhaal
over een jongeman die van het platteland verhuist naar
Parijs en daar kennismaakt met de liefde, en met de
georganiseerde misdaad.

Edgar P. Jacobs
SC

Een van onze goede voornemens voor 2023 is jullie nog
beter wegwijs maken in onze planning. Hiernaast zie je
dat we een kleurencode hebben toegevoegd aan onze
planning. Dan valt het meteen op dat enkele van onze
nieuwigheden slotdelen zijn van lopende reeksen. Zo
nemen we in de vijftiende bundel van Onthoofde Arenden
afscheid van Mahaut en Sigwald van Crozenc, na vijftien
bundels van in totaal dertig delen. Wist je trouwens dat de
cover telkens ‘huisgemaakt’ is? Een uniek stuk, dus. Ook
Surcouf vaart voor het laatst uit, maar in de gedaante van
Kapitein Voodoo staat er al een nieuwe zeeschuimer klaar
om zijn plaats in te nemen. Voor mij zijn piratenverhalen
toch altijd een uitstap naar een buitengewone wereld, en
met Kapitein Voodoo nog iets meer, omdat daar nog een
bovennatuurlijk kantje aan zit.

In de buik van de
draak 1 SC

Meer toverij, maar dan in een minder ruige setting, vind
je terug in Heksenkind, van onze eigenste Stedho, die in
2021 met het sprookjesachtige Oceaankind ons officieuze
verjaardagsalbum maakte. Heksenkind was eerst gepland
als one-shot, maar het verhaal van de jonge Jan, en zijn
strijd tegen de magiedrinker, was zo betoverend dat er
nog delen zullen volgen… bij ons, bij Diedeldus!

Caspar David
Friedrich HC p43

2023 wordt voor ons ook het jaar waarin ons eerste
‘eigen’ werk in de winkel zal liggen. Als Limburgse uitgeverij zijn we blij dat we daarvoor mogen uitpakken met
Bart Proosts Caspar David Friedrich, een kunstzinnig en
gevoelig boek over het leven van de Duitse meester van
de romantiek. Het is een prachtig eerbetoon geworden,
met tegelijk ook een (auto)biografische insteek dat het
boek alleen waardevoller maakt.

Bloedkoninginnen:
Cleopatra 3 HC p34

De dag waarop...
5 HC
p7

Malefosse: Integrale 3 HC p30

Malefosse 9 SC
p30
NIEUWE REEKS

nieuwe reeks

Sherlock Holmes
Society 5 HC p21

one-shot

Caspar David
Friedrich HC p43

De onthoofde
arenden 15 HC p32

Surcouf 4 SC p37

Helsenkind 1 SC
p4

Carthago 12 SC
p39

Elecboy 2 SC p19

Jeremiah Johnson 2 HC
p23

West Legends 4
HC
p22

De vier van Baker
Street 9 HC p46

Meta-Baron 7 HC
p20

De Meester-Inquisiteurs 11 HC
p24

Magiers 7 HC p28

Orks & Goblins 12
HC
p29

Dagboek van een
krijger 4 SC p46

Farao’s van Alexandrië 2 SC p35

Malefosse 10 SC
p30

De vier van Baker
Street 9 SC p46

Magiers 7 SC p28

Orks & Goblins 12
SC
p29

einde van de cyclus

Warbirds 1 HC p14

Plankgas: Traject
2 HC
p42

Countdown 3 HC
p40

nieuwe reeks

Het bloedige
kruis 1 HC
p33

Zeppelin’s War 2
SC

slot van de reeks

nieuwe reeks

Kasteel van miljoenen jaren HC p16

Wunderwaffen 15
SC

Chez Adolf 1 HC
p12

nieuwe cyclus

Kapitein Voodoo 1
HC
p36

one-shot

De kinderen van
Belzagor 1 HC p18

einde van de cyclus

Pigalle, 1950 SC
p10

Tranen in het
zand HC

p8

slot v/d reeks

Dat noemen ze, geloof ik, een vliegende start van het
jaar, maar hoe kan het ook anders met zo’n verzameling
gevederde kwaliteit. Ik kijk vol verwachting uit naar jullie
reactie op onze nieuwigheden van januari, februari en
maart.
Veel leesplezier,
Luk
uitgever

Gilgamesj 1 HC
p38

De 5 Rijken 6 HC
p25

Plankgas: Traject
2 SC
p42

Countdown 3 SC
p40

Countdown 4 HC
p41

17 maart

Ikzelf kijk heel erg uit naar Chez Adolf, dat wat doet
denken aan 14-18 en De gebroeders Rubinstein, een klassieker in wording, dus! En wat dan gezegd van Warbirds,
waarin legendarische jachtvliegtuigen de revue passeren
in een reeks waarvan nu al drie delen zijn aangekondigd.
In de ene reeks ontdek je het kleine verhaal van de oorlog,
in de lotgevallen van gewone mensen die aan de toog
van Chez Adolf hangen, in de andere reeks ontdek je de
grote, legendarische verhalen van de strijd in de lucht.
Ikzelf kan urenlang werken aan schaalmodellen van die
toestellen, of me verdiepen in ooggetuigenverslagen uit
die vreselijke tijd, waar we ons zo moeilijk nog een beeld
van kunnen vormen, tenzij dan dankzij die verhalen.

Pigalle, 1950 HC
p10

20 januari 17 februari

Diedeldus

one-shot

heksenkind

Stedho: ‘Het is een beetje de omgekeerde wereld,
ik publiceerde als Vlaming de voorbije jaren
vooral in Frankrijk en het is een beetje gek om dan
‘vertaald’ te worden in het Nederlands. ’
In 2021 vierden we onze vijftiende verjaardag met het
prachtige Oceaankind van l’Hermenier en Stedho, dat
tegelijk ook ons duizendste album was. Maar nog vóór
Oceaankind werkten l’Hermenier en Stedho al samen
aan een album vol magie, dat zo goed is dat er ook een
tweede deel van volgde. Het eerste deel van Heksenkind
verschijnt bij ons in januari.
Hoe is Maxe bij jou terechtgekomen voor Heksenkind?
STEDHO: Ik kreeg ergens in het voorjaar 2019 een bericht
van Maxe, die me vertelde dat hij fan was van het werk dat
ik postte op Facebook. Hij vroeg me of ik het zag zitten om
samen te werken. Hij had een stripbewerking voorbereid van
de jeugdroman Fils de sorcières van de in Frankrijk bekende,
en helaas overleden, jeugdschrijver Bottero. Hij zocht daarvoor dus een geschikte tekenaar.
Ik was op dat moment net op zoek naar een nieuwe
uitdaging. Een gelukje, want er zijn evenveel interessante
voorstellen die ik moet afwimpelen omdat het net niet goed
uitkomt – omdat ik met een ander project bezig ben. Maxe
bracht me vervolgens in contact met zijn uitgeverij Jungle,
die meteen enthousiast was. Na enkele schetsen van de
hoofdkarakters en een proefplaat of twee kreeg ik een
contractvoorstel.
Heksenkind verscheen in het Frans in 2019, maar was
voorzien als een one-shot?
STEDHO: Klopt, al liep Maxe misschien toen al rond met
vage plannen of ideeën voor een vervolg, dat moet je hem
zelf eens vragen. Pas bij de derde herdruk, die er in Frankrijk
kwam rond het verschijnen van deel 2, is er een albumnummer verschenen op het eerste album.

Wanneer wist je dat er een vervolg zou verschijnen?
STEDHO: Dat kan ik me niet precies herinneren… Maxe
heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij zelf
een vervolg wilde schrijven. Hij moest daarvoor wel de zegen
krijgen van de nabestaanden van Botero – en van de uitgeverij, uiteraard.
Eind 2019 kreeg ik dan een contract voor Oceaankind
en tussendoor vertaalde datzelfde Jungle ook mijn Daan
Quichot. Er was dus in elk geval vertrouwen.
Dat alles werd heel goed onthaald in de Franse vakpers
en de verkoop van Fils de Sorcières (1) was blijkbaar dermate
goed dat een go werd gegeven voor een vervolg. Eind 2020
kreeg ik een contract voor Heksenkind (2), maar op dat
moment was er nog helemaal geen volwaardig uitgeschreven
script. Er waren als tekenaar zelfs regelmatig onderbrekingen
omdat ik moest wachten op het druppelsgewijs inkomende
scenario.
Had je inbreng bij het vervolg?
STEDHO: Maxe had een parcours uitgestippeld. Ik hielp
graag bij het ontwarren van enkele scriptknopen of het
detecteren en invullen van losse eindjes en heb regelmatig weleens goeie – doorgaans visuele – vondsten die
het verhaal versterken, verhelderen of gewoon opleuken…
Verhalenmakers hebben bij het schrijven weleens last
van één of meer blinde vlekken. Met de frisse blik van een
‘externe’ tekenaar kan je die dingen er dan vaak uithalen en
rechtzetten.

Hoe leuk is het om aan de slag te kunnen met magie in
een strip?
STEDHO: Het is altijd een fijn avontuur om als tekenaar
dingen te visualiseren waarvan we weten dat ze niet echt
bestaan zodat een lezer minstens begrijpt en graag zelfs
bijna gelooft wat er gebeurt – het liefst zonder dat daar veel
uitleg bij nodig is.
In Heksenkind komt er een magiedrinker voor, een figuur
met een uitgesproken uiterlijk. Hoe heb je zijn uiterlijk
verzonnen?
STEDHO: Ik kan me dat niet zo specifiek meer herinneren
maar ik geloof wel dat er een summiere omschrijving stond
in het boek. Ik veronderstel dat er in elk geval sprake was
van een slurfachtig wezen. In hoeverre het nogal perverse
uiterlijk dat ik hem gaf in detail omschreven was, weet ik niet
meer. De vetzakkerij groeit in elk geval tijdens het schetsen…
(lacht)
Jans familie bestaat uit allemaal vrouwen, zijn moeder,
zes tantes en zijn zus… hoe zorg je ervoor dat elk van die
personages op zichzelf staat?
STEDHO: Er zijn genoeg middeltjes om ze allemaal een
eigen verschijning – die enigszins aansluit bij hun karakter –
aan te meten: opvallende kledij, kapsels, brillen, groot/klein,
dik/dun, jong/oud, gezellig/lief/nors/… Met de juiste expressies kom je al een heel eind.
Hoe zou je Heksenkind zelf omschrijven? Het is geen
vrolijk verhaaltje…
STEDHO: Een familiestrip met wat spanning en actie,
ruimte voor humor en een vleugje magie en mysterie… Vrolijk
is het zeker niet altijd maar je voelt (net als bij Oceaankind)
toch voortdurend warme familiale banden.
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Zonder te veel te verklappen: gaan we dezelfde personages terugzien in het volgende deel?
STEDHO: Ja hoor… in een tweede deel kan je karakters
verder uitdiepen en zelf laten evolueren.
Op dit moment zijn er twee delen verschenen, staat er
ook een derde op de planning, of is dat nog geheim?
STEDHO: Deel één heeft net als Oceaankind enkele
prijs-nominaties gekregen en deed het goed in Frankrijk, deel
twee heeft net een festivalprijs verzilverd en ik hoop dat de
goede ontvangst van het eerste deel mensen kan verleiden
om ook deel twee in huis te halen.
Toch zijn er bij mijn weten (nog) geen concrete plannen
voor een derde album. Bovendien ben ik nu in elk geval te
druk bezig met een (fantasy-)western van 100 pagina’s voor
de Franse uitgeverij Drakoo.
Vorig jaar verscheen Oceaankind bij ons, hoe was je ervaring daarmee?
STEDHO: Ik vond het een erg goeie Nederlandse vertaling. En het album werd in de Nederlandstalige vakpers in elk
geval erg lovend onthaald. De Vlaamse fans die ik ontmoette
waren ook erg enthousiast.
Het is een beetje de omgekeerde wereld, ik publiceerde
als Vlaming de voorbije jaren vooral in Frankrijk en het is een
beetje gek om dan ‘vertaald’ te worden in het Nederlands.
Maar erg fijn natuurlijk dat er finaal toch ook erkenning en
uitgevend enthousiasme, trots en geloof is vanuit je eigen
land.
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De dag waarop... 5:

De dag waarop de nacht viel
Scenario: Béka
Tekeningen: Marko
Inkleuring: Maëla Cosson

Feelgood

NI
RE EU
EK WE
S

Korte inhoud

Jan is de enige van zijn familie die niet
kan toveren, want magie gaat over van
moeder op dochter! Zijn moeder, zijn zes
tantes, zijn grootmoeder en zijn zusje, Lisa,
zijn heksen. Maar wanneer een magiedrinker hen
een voor een uitschakelt en in poppen verandert,
klopt Jan aan bij de enige die hem kan helpen:
zijn vader – die hij eigenlijk helemaal niet zo goed
kent. Gaan zij, een stel magieloze mensen, de
gevaarlijke magiedrinker kleinkrijgen… en zorgen
voor een gelukkig einde voor de hele familie?

20 januari 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-539-4

Het gebeurt wel vaker dat een stripverhaal je
meesleept, maar de manier waarop BéKa dat
doen, is altijd een tikje anders. Even word je
deel van het verhaal en sta je stil bij wat er
in het leven van Clementien gebeurt en wat
je daarvan herkent in je eigen leven, alsof je
een van de personages wordt, gezellig ingesneeuwd in een Parijse boekhandel.

Heksenkind

Maar nee, papa,
maak je geen zorgen.
Ik zit beschut… in
een boekhandel…

De ‘Passe-Livres’.
Het is vlakbij,
Naori… hallo?

Nee, het
adres ken ik niet.
Ik… hallo?... Ben
je er nog?

Een sfeervol verhaal vol Stedhoverende tekeningen

-5-

reeds verschenen

#1

Jeugd/Magie/Spanning

#1

6

sept ‘19

jan ‘23

#2

sept ‘19

#3

juni ‘20

#4

maa ‘21

#5

jan ‘23

OMA!

HIER, LISA,
EEN GLAASJE
WATER.

DANK JE, OMA,
JE HEBT MIJN PLANNEN
VOOR MORGEN
GERED…

IK HAD
GELIJK, ’T IS
GESTOPT MET
REGENEN!

De dag
waarop...

Ik ben van plan een boomhut te
maken waar Tarzan en Robinson
Crusoë stikjaloers op zouden zijn.
Gemakkelijk wordt dat niet!
Ik wil in elk geval met volle teugen
genieten van het laatste dagje
vakantie bij opa en oma.

Heksenkind 1:

Scenario: Maxe L’Hermenier,
naar de roman van Pierre Bottero
Tekeningen & inkleuring: Stedho
-5-

20 januari 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-538-7

Een nieuw deel van De dag
waarop, zacht als een deken
van sneeuw

Korte inhoud

Valavond, hartje winter… Parijs wordt geteisterd door
sneeuw en ijs. De bezoekers van Clementiens boekhandel
– onder wie Naori en Guillaume, die net zijn verhuisd naar
de hoofdstad, en Chantal, de schrijfster – raken niet meer
thuis. Deze noodgedwongen stilstand is voor elk van hen
een uitgelezen kans om herinneringen op te halen aan
hun kindertijd, de last van wat hun ouders hun hebben
nagelaten, aan hun opvoeding, aan de invloed van ouders
en familie op hun leven en keuzes…
En dan gaat de storm liggen en maakt de nacht plaats
voor een nieuwe dag… en misschien een nieuwe manier
om het leven te bekijken en te leiden.
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TRANEN IN
HET ZAND

De tranen in het zand zijn allang opgedroogd,
maar het mysterie blijft…

Na het felgesmaakte Ogen zo
blauw voegen we nu Tranen in
het zand toe aan onze Bussicollectie: een collectie magistrale
verstrippingen van romans van
Michel Bussi, Frans succesauteur. Met een spanningsboog
van de eerste tot de allerlaatste
pagina is Tranen in het zand
een detectiveverhaal grand cru,
met dank aan het scenario van
Jérôme Derache. De tekeningen
van Cédric Fernandez, van de
stranden van Normandië tot
de rechtszalen in de VS, zijn
sfeervol en schitterend.

#1

sept ’22

#2

maa ‘23

BUSSI-COLLECTIE 2:
Tranen in het zand

Scenario: Jérôme Derache
Tekeningen & inkleuring: Cédric Fernandez
Naar de roman van: Michel Bussi

DRAMA/DETECTIVE/OORLOG

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 beeldschone
verloofde, Alice Queen, de winst zal
opstrijken… Maar pas 20 jaar na de
dood van haar geliefde krijgt Alice
lucht van de waarheid. Maar hoe kan
ze die ooit 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.

Lison,
wacht
op mij!

Het is voorbij,
meneer, het is
voorbij. We gaan
u verzorgen…
We nemen u mee
naar huis!

Haast je,
papa! Hij
leeft nog!

-6-
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17 maart 2023
Hardcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-505-9

9

Een sfeervol verhaal, recht uit de Parijse
onderwereld van de jaren 1950

Antoine, bijgenaamd Twanne, besluit
het landelijke Aubrac te verruilen
voor het bruisende Parijs van de jaren
1950. Op zijn achttiende ontdekt
hij de verbluffende charmes van
Pigalle, en in het bijzonder die van de
danseressen van het cabaret La Lune
Bleue, waar hij gaat werken. Onder
de vleugels van de baas, Beau Beb,
maakt hij ook kennis met Voorruit, de
boekhouder, Vuist Staaf, de uitsmijter,
en Mireille, de sigarettenverkoopster…
Maar door zo veel contact met het
nachtleven raakt de naïeve jongeman
al snel betrokken bij de duistere
verhalen van de georganiseerde
misdaad, en het geweld zal zijn leven
grondig veranderen… Raakt Twanne
zijn onschuld kwijt in het opwindende
licht van zijn nieuwe leven?

Pigalle, 1950

Scenario: Pierre Christin
Tekeningen & inkleuring: Jean-Michel Arroyo

MISDAAD/DRAMA

Pigalle, 1950

Korte inhoud

Later.

5

20 januari 2023
Hardcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-534-9
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17 maart 2023
Softcover, 128 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-535-6

Pigalle, 1950 is een wervelende vertelling van de legendarische
Pierre Christin (Ravian), met tekeningen van Jean-Michel Arroyo, die
we onder meer kennen van Buck Danny Classic. Het is een album uit
de prestigieuze collectie Vrije Vlucht, maar het is vooral een kennismaking met de onderbuik van Parijs, waar een jongeman te maken krijgt
met de liefde, met ontucht en met regelrechte gangsterpraktijken…
#1

jan ‘23
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Korte inhoud

Chez Adolf 1:
1933

Scenario: Rodolphe
Tekeningen: Ramón Marcos
Inkleuring:Dimitri Fogolin

Tweede Wereldoorlog/Historisch

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 leerkracht Karl
Stieg woont, een nieuwe naam. De bar
wordt vanaf dan Chez 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…

“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!…”

“En toen ik
thuiskwam…”

Hé! Meester!

Bah!

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

KijK maar!
Verander
je het
uithangbord?

Ja hoor!

-3-

Chez adolf

Een meeslepende reeks rond de oorlog,
tussen 14-18 en De gebroeders Rubinstein
12

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.
1933 is het eerste deel van een
reeks met de allure van 14-18,
van de hand van Rodolphe, die
vooral naam heeft gemaakt
als sciencefictionauteur. De
tekeningen van Ramón Marcos
ademen de volkse sfeer die in
het café Chez Adolf hangen.
Maar maak je geen illusies: het
verhaal van Chez Adolf laat
niemand onberoerd.

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

#1

maa ‘23
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te verschijnen

#1

feb ‘23

#2

Ook bij deze vliegtuigenreeks zit Richard D. Nolane
(Wunderwaffen) aan de
knoppen, maar in tegenstelling
tot zijn andere reeksen, schetst
hij hier een historisch relaas
van een aantal tot de verbeelding sprekende vliegtuigen
en piloten. Geen bovennatuurlijke verschijnselen dus, maar
flitsende luchtgevechten en
historische gebeurtenissen,
met tekeningen van Aleksandar
Sotirovski én Vladimir Davidenko.
Het volgende deel van Warbirds
staat al op de planning en op
de volgende pagina vind je Het
kasteel van miljoenen jaren, ook
al van… Nolane!

#3

WARBIRDS 1:

Stuka – de kanonnenvogel

Oorlog/VLIEGTUIGEN

Scenario: Richard Nolane
Tekeningen: Aleksandar Sotirovski & Vladimir Davidenko
Inkleuring: Vladimir Davidenko

warbirds

Een gloednieuwe reeks over
legendarische vliegtuigen en hun piloten

21 september 1941, vlak bij
de Finse GolF, ten westen
van leninGrad, dat door de
Duitsers worDt belegerD...

Steen aan
iedereen. Het
ontvangstcomité
wacHt onS op!

... en de kuststrook
is in hanDen van de
sovjets...

... vlak bij hun marinebasis in Kronstadt.

Gesnopen!
tijd om te
gaan...!

Ivans in
aantocht!

Hier gaan
we...

ScHarnowSky,
de ratas*
komen eraan!

* Bijnaam van de PolikarPov I-16 jager (‘de rat’), erfstuk uit de SpaanSe Burgeroorlog.

- 3-

17 februari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-555-4
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21 april 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-556-1

De Ju 87 Stuka staat al in 1939
bekend als ‘de dood uit de hemel’,
met zijn angstaanjagende sirene en
zijn dodelijk nauwkeurige bommen.
De ultieme versie van de Stuka aan
het Oostfront is de Ju 87G antitank,
die zijn genadeloze kanonnen inzet
tegen de Sovjets. De naam van HansUlrich Rudel, de meest gedecoreerde
Duitse soldaat van de oorlog, is onlosmakelijk verbonden met dit vliegtuig.
Stalin zet persoonlijk een prijs op zijn
hoofd, maar de geallieerden weigeren
deze overtuigde nazi uit te leveren,
want hij is een voorbeeldig strijder,
die door zijn tegenstanders wordt
gerespecteerd.
Dit complete verhaal is gebaseerd
op de daden van deze held met een
duistere zijde...

Ni
re eu
ek w
s e

Korte inhoud
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Korte inhoud

HET KASTEEL VAN MILJOENEN JAREN 1/4:
Het voorvaderlijk erfgoed

Scenario: Richard Nolane
Tekeningen: Zeljko Vladetic
inkleuring: Hugo Facio
Naar de roman van Stéphane Przybylski

Sturmtruppen van het
Alpenkorps, slag bij
Verdun, 11 juli 1916.

De rest,

zoek dekking!

OORLOG/SCIENCEFICTION

1939, Himmlert stuurt een archeologische missie van de Ahnenerbe
uit naar Irak. Deze expeditie, onder
leiding van SS-officier Saxhäuser,
moet contact zoeken met de plaatselijke bevolking en de komst van een
nieuwe wereldorde voorbereiden.
Maar Saxhäuser gaat een geweldige
ontdekking doen die de loop van het
komende conflict kan bepalen… en zijn
eigen leven op verontrustende wijze
zal omgooien.

Ja…!

Albrecht! De
vlammenwerper!

Ik kom
eraan!

Albrecht,
kom hier!

Haast je! Ze gaan
zich herpakken!

Albrecht,
gooi er een
granaat in!

Tien minuten later…

Ik dacht even dat je niet
snel genoeg zou reageren…

Arme Friedrich… je
moet toch compleet
gek zijn om zoiets
te proberen!

- 10 -

17 februari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-557-8

HET KASTEEL VAN
MILJOENEN JAREN

Een avonturenverhaal tussen Indiana Jones en The X-Files
16

21 april 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-558-5

Met Het kasteel van miljoenen jaren maakt Nolane een verstripping van de sciencefictiontetralogie van Stéphane Przybylski. Ongeïdentificeerde vliegende objecten,
nazi’s en bovennatuurlijke verschijnselen… Nolane vindt hier zijn favoriete speelveld, maar – zoals Przybylski in het voorwoord zegt – het is de bedoeling dat de lezer
zich afvraagt ‘heeft dit echt bestaan of niet?’ De tekeningen zijn van Zeljko Vladetic,
en een speciale vermelding voor Yvan Villeneuve die de cover heeft getekend.
#1

feb ‘23
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Sciencefiction/Avontuur

DE KINDEREN
VAN BELZAGOR 1/2:

Planeet Belzagor, de Berg
van de Wedergeboorte.

Scenario: Bruno Lecigne & Sam Timel
Tekeningen: Adrien Villesange
Inkleuring: Alexandre Bouca

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

De kinderen
van Belzagor

er dreigt een ongeziene
vulkaanuitBarsting...

Zijn levenswerk noemt Jaouen Salaün deze Elecboy, en
je merkt ook dat hij er deel na deel zijn ziel in legt. In
dit tweede deel kom je heel wat meer te weten over de
kleine commune, midden in de woestijn, en de mysterieuze rol die is weggelegd voor Joshua. Salaüns tekeningen en de subtiele inkleuring vormen samen een
schitterend geheel, een unheimlich, postapocalyptisch
verhaal. Het is uitkijken naar de volgende twee delen.

Het vervolg op Terug naar
Belzagor is van buitenaardse,
betoverende vreemdheid

Mijlenver daarvandaan, in de
jungle van het vruchtBare land.

3

Korte inhoud

2122, ergens in Noord-Amerika. De wereld
van vroeger is nog slechts een verre herinnering. De laatste sporen van de beschaving
zijn bijna weggevaagd en ingenomen door
woestijn. Tegen die apocalyptische achtergrond loopt een man, samen met een reus.
Hij komt bij een gemeenschap en vraagt een
onderhoud met hun leider. Hij verkondigt
een profetie: op een dag zal er een man
zonder gelaat komen. Hij alleen zal een einde
kunnen maken aan het menselijke lijden.
Die gemeenschap is ook die van de jonge
Joshua. Hij heeft ruzie met zijn vader, krijgt
voor het eerst te maken met liefdesperikelen,
raakt in de greep van geweld en probeert zijn
plaats te vinden in de wereld. Hij stelt zich
vragen over zijn afkomst en over de vreemde
krachten waarover hij beschikt. Voor hem is
het uur van de openbaring nakend…

reeds verschenen

eerdere delen

#1
#1

maa ‘18

#1

maa ‘23

#2

#2

feb ‘23

Korte inhoud
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Belzagor is een schitterende, mysterieuze 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
het Bevroren Massief 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.

De kinderen van Belzagor is een
origineel vervolg op Terug naar
Belzagor, de stripbewerking van
Robert Silverbergs roman Downward
to the Earth. De wezens die er rondlopen en de alomtegenwoordige
G’rakh maken van Belzagor een
betoverend vreemde plek, om even
te vertoeven… als kolonist of dankzij
dit album van Lecigne en Timel.

Het sciencefictionepos van Salaün
ontpopt zich als een schitterende
postapocalyptische vlinder,
tussen Mad Max en Akira
Elecboy 2/4:
Onthullingen

Scenario, tekeningen & inkleuring: Jaouen Salaün

17 februari 2023
softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-559-2

Laat
deze V8
brullen!

Geweldig
geluid!

Hiermee
wek je de
doden op!

Gooi
al zijn
vermogen
eruit!

4

Sciencefiction/Thriller

Elecboy

18

nov ‘21

juli ‘19

19

Adal de bastaard

Scenario: Jerry Frissen
Tekeningen & inkleuring: Pete Woods
Naar het werk van Alejandro Jodorowsky

…maar niets had me
voorbereid op wat
ik toen zag…

…ik kon mijn dioden amper
geloven, maar ik moest de
feiten wel aanvaarden…

…de Meta-Baron had net het hele
universum gered!

17 februari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-553-0
21 april 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-554-7

nadat hij de interdimensionale ruimte
had doorkruist, was de Meta-Bunker
teruggekeerd door het binnenste van
de planeet Marmola, waar hij het epifyt
verspreidde dat hij had meegebracht van
Algoma…

SHERLOCK HOLMES SOCIETY 5/6:

SCIFI/ACTIE

Sciencefiction/Actie

META-BARON 7:
Ik, Tonto, de trouwste dienaar
van de machtigste Meta-Baron, had
mijn meester vergezeld op al zijn
avonturen…

De zonden van de zoon

Birmingham, 20 augustus 1935.

Scenario: Sylvain Cordurié
Tekeningen: Fabio Detullio
Inkleuring: Axel Gonzalbo

20 januari 2023
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-541-7

Zo werd de infernale inkrimping van de
kosmos een halt toegeroepen. Hij was
gered…

…maar die universele opluchting
betekende voor mij, Tonto, het begin
van een lange nachtmerrie.

“Het bataljon dat ter
plaatse is gestuurd,
doorzoekt nog steeds
het puin. Er zijn nog geen
overlevenden gevonden.”

reeds verschenen

#1

jan ‘19

#2

reeds verschenen

mei ‘19

#3

feb ‘23

#1

meta-baron
Spin-off van de legendarische reeks
van Jodorowsky en Gimenez!
Korte inhoud

Algoma kreunt onder de vele raids van plunderaars
die het hebben gemunt op de epifyt-voorraad van
de planeet. Een van de verdedigers van de planeet
is Adal, de bastaard, maar hij gebruikt daarbij zo
veel geweld dat de Meta-Wachters hem willen
doden. Hij heeft echter gezworen dat hij zijn vader,
de Meta-Baron, zal doden en ontsnapt dus uit
de klauwen van de Meta-Wachters. De volgende
bestemming: de planeet Marmola. Maar daar wacht
hem geen warme ontvangst…

20

Een gloednieuwe cyclus van de Meta-Baron, de
reeks die Jerry Frissen en Pete Woods lekker fris
houden. Samen verkennen ze de grenzen van het
universum dat door Jodorowsky is gecreëerd, over
de Meta-Baron, de angstaanjagendste krijger die
het universum ooit heeft gekend. In zijn eentje
heeft hij het rijk op de knieën gekregen, en
toch is de Meta-Baron, gekweld door twijfels en
bedroefd door de dood van zijn geliefde, uiteindelijk verdwenen… en toen was daar… Adal de
bastaard!

okt ‘17

#3

maa ‘21

#5

jan ‘23

#2

#4

nov ‘19

nov ‘22

SHERLOCK
HOLMES
SOCIETY
Een nieuwe parel in onze
1800-collectie!

In deze waanzinnige
reeks rond Sherlock
Holmes speelt in dit
deel zijn zoon, Liam Holmes, de rol
van de slechterik. Het scenario is van
Sylvain Cordurié en die verzint zowel
in het kamp van de slechteriken als dat
van de goeden een stel buitengewone
vechtmachines, die de grenzen van
de realiteit aftasten (en ruimschoots
overschrijden).

Korte inhoud

Wanneer Liam Holmes de op een na
grootste stad van Engeland vernietigt
en Londen bedreigt, besluit George V
het kwaad bij de wortel uit te roeien. Hij
stuurt zijn beste soldaat terug in de tijd
om Liams vader te doden. Het enige dat
Liam kan doen om de moord te beletten,
is zelf ook terugreizen in de tijd. Sherlock
Holmes is zich niet bewust van de dreiging en rekruteert Owen Chanes voor
zijn stichting, waar Hayden Hyatts, Lynn
Redstone en dokter Watson al lid van zijn.

21

Western/Actie

West legends 4:

Drie... Vier...

Buffalo Bill – Yellowstone
Scenario: Fred Duval
Tekeningen: Andrea Fattori
Inkleuring: Sandrine Cordurié
Achtentwintig...
Negenentwintig...

Eenenvijftig...
Tweeënvijftig...

En negenenzestig!
Dat is een nieuw
record, mister Cody!

Laten we de score
van Medicine Bill
Comstock afwachten!

17 februari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-545-5
21 april 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-546-2

Korte inhoud

Jeremiah Johnson heeft de Crow-indianen de oorlog
verklaard. Bij de indianen heerst er eerst onbegrip en dan
consternatie: voor het eerst worden hun krijgers opgejaagd als beesten. Na een overleg tussen de stamhoofden
worden er 20 van de dapperste krijgers achter Jeremiah
aan gestuurd, ze mogen niet terugkeren voor Jeremiah
naar de andere wereld is geholpen. Wat volgt is een spannende achtervolging en…

West Legends

Jeremiah
Johnson

Achter elk verhaal uit het Wilde
Westen schuilt een bijzonder
individu. Een legende.

Het waargebeurde verhaal van
Jeremiah Johson, bekend van
de film van Sydney Pollack!

-4-

reeds verschenen

#1

#3

sept ‘20

nov ‘21

#2

#4

Samen met Jean-Pierre Pécau (Kapitein
Voodoo, Frontlinies) schrijft Fred Duval
(Ogen zo blauw) het scenario van een beklijdende western, het verhaal van Jeremiah
Johnson, dat ook al werd verteld in de gelijknamige film van Sydney Pollack, met Robert
Redford in de hoofdrol. Wat een verhaal en…
wat een cover!

juli ‘21
#1

maa ‘21

#2

feb ‘23

feb ‘23

Western/Actie

In de lente van 1848 duiken er
voor het eerst verhalen op
over Crow-indianen die op een
aparte manier zijn verminkt…

Het territorium van de Absaroka*
was uitgestrekt en blanken zag
je er zelden…

Opnieuw een van de meest legendarische figuren uit het Wilde Westen,
geen mens die Buffalo Bill niet kent.
En dat is helemaal het opzet van West
Legends. Het scenario is van Fred
Duval, die ook meeschrijft aan het
scenario van Jeremiah Johnson.

22

Korte inhoud

Cody is de beste bizonjager van het Westen en dat bewijst hij nog
maar eens door 69 bizons neer te schieten voor de ogen van de
verblufte toeschouwers, die de slachting komen bijwonen. Daarop
volgen jaren van geluk en de oprichting van het lucratieve ‘Buffalo
Bill Wild West’, maar Cody heeft, tussen twee tournees door, nood
aan een adempauze. Ondanks de waarschuwingen gaat hij op jacht
in Yellowstone.

JEREMIAH JOHNSON 2:
Hoofdstuk 2

Scenario: Jean-Pierre Pécau & Fred Duval
Tekeningen: Jack Jadson
Inkleuring: Nuria Sayago

17 februari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-547-9
21 april 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-548-6

…maar alle pelsjagers zeiden
hetzelfde: de lichamen van
de Crow-krijgers – stuk
voor stuk krijgers – waren
gescalpeerd. Maar het
vreemdste was dat hun lever
was weggehaald…

*indiaanse naam
voor Crows.
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Fantasy/Avontuur

Zakariël

Assinya!

Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Augustin Popescu
Inkleuring: Digikore studios
Assinya!

Nee!

Wacht!

Dochterlief…

17 februari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-551-6
21 april 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-552-3

De 5 rijken 6:
“De kracht niet”

Scenario: Lewelyn (Andoryss, Chauvel, Wong)
Tekeningen: Jérôme Lereculey
Inkleuring: Dimitris Martinos

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

Fantasy/Actie

De Meester-inquisiteurs 11:

Je
zwaard…

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

…een
burger.

Vergeef mij!

!

-4-

reeds verschenen

jan ‘20

#9

jan ‘21

#10

jan ‘22

#11

feb ‘23

de meesterinquisiteurs

Een vleugje fantasy, een scheut magie, een elfde portie
van deze geweldige reeks over de Meester-Inquisiteurs
Korte inhoud

De slag bij Ares, waarin rechter Adraël zijn eigen dochter, keizerin
Assinya, heeft bekampt en gedood, is intussen vijf jaar geleden.
Terwijl de Inquisitie bijna ten onder gaat in de chaos die ze moest
onderzoeken, keert Assinya terug…
Assinya is gereïncarneerd en Adraël kan haar niet aan haar lot
overlaten. Het kind, dat zich nog niet bewust is van haar immense
kracht, verkeert in groot gevaar… Een machtige orksclan wil haar
gebruiken om de wereldstroom te controleren en zo weer greep
te krijgen op Oscitanië. Maar alle overlevende Meester-Inquisiteurs
zijn al op missie. Daarom vraagt Adraël aan de elf Alwënn om haar
vroegere gezel, Zakariël, te overtuigen om weer in dienst te komen
en zijn dochter te hulp te schieten.

24

Nicolas Jarry is een vaste waarde in
de landen van Arran, en ontbindt ook
in Meester-Inquisiteurs regelmatig
zijn vertelduivels. Er komt trouwens
nog heel wat moois aan… een heuse
spin-off van De Meester-Inquisiteurs!
Maar meer daarover later… wij laten
dit jaar, in elk geval, regelmatig een
meester-inquisiteur op je los, want dit
universum, het troebele Oscitanië, is
het toneel van schitterende gevechten
en onverwachte ontmoetingen!

Geen reeks spreekt zo tot de verbeelding als De 5 Rijken.
In de eerste cyclus staat Angleon centraal, de stad van de
katachtigen, waar de strijd om de troon onverbiddelijk is.
Deze cyclus eindigt nu… maar het likkebaarden naar de
volgende cyclus kan al beginnen. Het scenaristenteam
Lewelyn slaagt er deel na deel in de spanning ongelooflijk op
te drijven, en wat dan gezegd van de tekeningen van Jérôme
Lereculey. Pareltjes!

de 5 rijken
Slot van de eerste cyclus in deze
beestige Game of Thrones

#1

feb ‘20

#2

aug ‘20

#3

aug ‘21

#4

jan ‘22

#5

okt ‘22

#6

maa ‘23

Korte inhoud

Het neerslaan van de studentenopstand
heeft veel slachtoffers gemaakt. This,
Kara, Terys… niemand komt er zonder
kleerscheuren vanaf. Maar op het
moment dat in Angleon alles gereedstaat om een gezantschap uit Erinal te
ontvangen, blijft Mederion er meer dan
ooit van overtuigd 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.

clvan
us d
e

#8

sl
cyot

eerdere delen
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FANTASY/AVONTUUR

MAGIËRS 7:
Kaart!

Soliman

Kaart!
Als alchemist zou ik
de alcohol kunnen
neutraliseren die mijn
keel schroeide.

Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Andrea Cuneo
Inkleuring: J. Nanjan

Maar dan was
er niets meer
aan het spel.

Die rilling van opwinding voegde wat
peper toe aan de strijd.

En ik ging me niet laten
intimideren door die Assanide
uit het zuiden, die stonk naar
een wild beest!

17 februari 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-562-2
17 maart 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-5563-9

Korte inhoud

Nodrënn is de ideale bestemming voor een dievenbende
die wordt gezocht van Yrlanië tot het Assanidenrijk! Pest
en zijn troep, die bestaat uit vier goblins en een halfork,
reizen van de ene stad naar de andere. Ze houden halt in
Pagall, een afgelegen dorp dat hen niet alleen warm maar
zelfs enthousiast onthaalt. Vreemd, voor een streek waar
groenkonten geen graag geziene gasten zijn. Maar Pagall
herbergt een geheim dat onze rovers niet zal bevallen…

Dit album van Orks & Goblins haakt mooi
in op de geschiedenis van de landen van
Arran, want in Pagall loert er een groot
gevaar… Sylvain Cordurié en Bojan Vukic
vormen een doorgewinterde tandem in
de landen van Arran, en de schurkachtige
koppen van de orks zitten Vukic helemaal
in de vingers. Let maar eens op Knapperd!

Ik had niet scherp gespeeld en ik zat
opgescheept met snertkaarten…

We zaten aan ons vijfde spel en mijn
lever leek vast op een kadaver dat in
de volle zon was achtergelaten in de
woestijn.

-3-

reeds verschenen
reeds verschenen

#2
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aug ‘20

feb ‘22

#3

#6

nov ‘20

okt ‘22

#4

#7

#9

mei ‘21

#10

feb ‘22

#11

okt ‘22

#12

feb ‘23

mei ‘21

feb ‘23

Een vleugje magie in de landen van Arran –
met Soliman de alchemagiër in de hoofdrol
Korte inhoud

Soliman, de laatste erfgenaam van een illustere alchemist, heeft
al lang besloten dat hij niet in de voetsporen van zijn voorouders zal treden. Hij verlaat de pracht en praal van het paleis en
brengt zijn nachten door in de rokerige herbergen van de haven
van Nazarem. Maar de dag waarop zijn vader wordt vermoord,
moet de verloren zoon een oorlog uitvechten die bij voorbaat
verloren lijkt…

28

Het zevende deel van Magiërs zoekt
de woestijnen van de landen van
Arran op, en een verhaal geïnspireerd
op oosterse magie, met exotische en
ongure priesters. Het scenario van
Nicolas Jarry doet denken aan de
sprookjes van duizend-en-een-nacht.

Het uitschot van de landen van Arran
maakt zijn reputatie helemaal waar

Maar, tsja… als joU wordt gezegd dat
er een emMer geld zijN arMen naar je
uitstrekt en dat je alleen moet bukken
om hem op te pikken, wat zoU jij doen?

dat was het haakje dat
verMinN, mijN broer,
had uitgeworpen. en
ik had toegehapt,
sukkel die ik ben.

de cultus van tulas had weinig
volgelingen. raak maar verkikkerd op een godheid die van
zijN gelovigen eist dat ze van
kanNibalisMe hun voedingswijZe
maken. er zijN betere manieren
om de massa te motiveren.
om ongewenste nieuwsgierigen te
ontmoedigen, beloofden de ratten van
tulas een verwrongen vloek aan de
ongelovigen die hun heiligdom zoUden
bezoedelen of hun schat aanraakten.

ORKS & GOBLINS 12:
Pest

Scenario: Sylvain Cordurié
Tekeningen: Bojan Vukic
Inkleuring: J. Nanjan

17 februari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-560-8
17 maart 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-5561-5

FANTASY/AVONTUUR

ORKS &
Magiërs GOBLINS

Uit principe vind ik tempels plunderen maar niets. Niet
dat ik bang ben van de goden, die zijN al even tastbaar als mijN morele kompas. Maar wat me echt ineen
doet krimpen, zijN de tempelgangers. Zij hebben de
vervelende gewoonte heiligschenNers te verbranden.

Ze mochten zo veel
verwensingen naar
onZe hoofden slingeren als ze wilden, wij
hadden er lak aan.
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reeds verschenen

Malefosse
Nooit eerder gepubliceerde delen van
deze oerklassieker: Malefosse

scenario: daniel bardet
tekeningen: françois dermaut
8 april 1996.

In alle rust, ver van
alle kwaad in de wereld,
verstreek een deel
van de herfst...

val aan...
ontwijk...

Uitval met je
rechtervoet!!...
en uitval met
je rechter en
steek toe!

-3-

dec ‘20

#2

dec ‘21

#3

jan ‘23

#9

jan ‘23

#10

maa ‘23

#11

juni ‘23

Hoofdstuk III

Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François
Dermaut

sept ‘23

Geen mooiere manier om Malefosse in huis te halen
dan met onze prachtige integrale uitgaves. Vier
delen gebundeld in een dik boek. De vier afzonderlijke delen verschijnen in de loop van het jaar.
Deze bundeling bevat de laatste vier delen die door
François Dermaut zijn getekend, voor hij de fakkel
doorgeeft aan Brice Goepfert. Met deel 12 zitten
we precies halfweg deze legendarische reeks van
Daniel Bardet. Een laatste kans om te genieten van
de karakterkoppen van François Dermaut.
In deze bundeling: De ijzeren veer, De linkerhand van
God, Vuur op het water, Het aandeel van de duivel.

Malefosse 9/24:

Malefosse 10/24:

Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François
Dermaut

Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François
Dermaut

De ijzeren veer

De linkerhand van God

Korte inhoud

Korte inhoud

Korte inhoud

20 januari 2023
Hardcover, 192 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,50
ISBN: 978-94-6394-529-5

20 januari 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-530-1

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

Hendrik van Navarra heeft
manschappen nodig om het koninkrijk te veroveren en Hendrik IV
te worden. Om zich te verweren
tegen diverse complotten doet hij
een beroep op twee Duitse huurlingen. Malefosse vertelt over de
wapenfeiten van die twee ridders,
Gunther en heer Pritz, die hun rol
spelen in deze troebele geschiedenis. In deze integrale krijgen ze
te maken met een machtige tegenstander: de Manus Dei, en ook de
Spaanse aanwezigheid wordt
steeds voelbaarder.

#12

Figeac is een hugenotenstad. De
gastvrijheid die pelgrims op weg
naar Santiago de Compostela
genieten, wordt echter gewaarborgd. Plotseling sterven velen
van hen door vergiftiging, slachtoffers van een georganiseerde
misdaad, een aanslag op de stad!
Pritz, Gunther en Marion worden
gedwongen zich met deze zaak te
bemoeien.

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...

Middeleeuwen/Avontuur

Malefosse - De
complete editie 3/6:

30

#1
het was, denk ik, op een donderdag, rond de middag,
in de buurt van het kasteel van Béduer in quercy...

31

deslo
ret v
ekan
s

Korte inhoud

De laatste episode van het meeslepende De onthoofde
arenden speelt zich af in Italië. Van het platteland
rond San Gimignano tot de marmeren treden van het
Vaticaan zoekt Sigwald van Crozenc naar betekenis
in zijn nieuwe leven. Het rustige boerenleven is niet
voor hem weggelegd want hij droomt van avontuur
en grootse wapenfeiten. In een tijd waarin godsdienstoorlogen schering en inslag zijn, is de wapens
opnemen nooit zonder risico… en hoe dichter je bij de
paus komt, hoe groter het gevaar voor je eigen leven.

HET Bloedige KRUIS 1:
Heilige oorlog

Scenario: Marko Stojanovic & Drazen Kovacevic
Tekeningen: Dan Ianos Catalin
Inkleuring: Desko

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

MAAR IK MOET GAAN!
HET IS MIJN PLICHT!
VOOR MIJN GELOOF,
VOOR MIJN LAND!

ALS VADER HEB IK
MAAR EEN PLICHT…

JOU IN LEVEN
HOUDEN, FILIPS!

DE onthoofde
arenden

-3-

#12

maa ‘20

#13

maa ‘21

#14

sept ‘21

#15

feb ‘23

het
bloedige kruis

Hmmm…

Juli 1274, bos van Crozenc.

Een gloednieuwe historische reeks waarin
het vuur van de kruisvaart raast!
Ja,
Jocelin,
nog…

Korte inhoud

Oh, ja…

Goede God, wat
‘n schande!

Hmm,
lekker…

…als vader
abt dat
hoort!

de ONTHOOFDE ARENDEN:
BUNDELING 15:

Scenario & tekeningen: Michel Pierret
Inkleuring: Maxime Pierret

17 februari 2023
Hardcover, 96 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-564-6

Deze reeks over de vierde kruisvaart vertelt het verhaal van Filips
van Crécy, een jongeman die op kruisvaart trekt, tegen de zin
van zijn vader, zelf een voormalige kruisvaarder. Filips gelooft in
idealen, maar merkt al snel dat niet iedereen diezelfde katholieke
idealen koestert. Gelukkig loopt hij ook Martijn van Blois tegen het
lijf, een man met het hart op de juiste plaats.
Dit eerste deel van Het bloedige kruis rukt de kruisvaart op tot
Venetië, waar Enrico Dandolo, de blinde doge, de plak zwaait. De
doge is, ondanks zijn blindheid, een gehaaid zakenman en een
geslepen politicus… welke offers zullen de kruisvaarders moeten
brengen om zijn financiële en materiële steun te verdienen? En
hoeveel zijn idealen precies waard?

Marko Stojanovic en Drazen
Kovacevic hebben in dit eerste
deel oog voor het neerzetten
van het hoofdpersonage, voor de
interne strijd binnen het kruisvaardersleger, en combineren handig
historische feiten met pure fictie.
Dan Ianos Catalin krijgt de eer
dertiende-eeuws Venetië te
tekenen, en doet dat met
verve. Uitkijken naar het
vervolg van de strijd!

Ni
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Middeleeuwen/Avontuur

ZELFS ALS IK HET EENS ZOU WILLEN ZIJN
MET JOU, KAN IK DAT GEWOONWEG NIET
DOOR DE HERINNERING AAN DE GRAVEN VAN
DE KAMERADEN DIE IK HEB BEGRAVEN. IK
KAN NIET GELOVEN DAT DE ENIGE MANIER OM
HET RIJK DER HEMELEN TE BEREIKEN…

Een epische finale voor een epische reeks
over de (duistere) middeleeuwen!

reeds verschenen
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HET HEILIGE LAND VAN ONGELOVIGEN
VERLOSSEN, IS BELANGRIJKER DAN
HET LEVEN, VADER! OF HET NU HET
MIJNE, HET JOUWE, OF DAT VAN
EENDER WIE IS! IK VERWACHTTE
NIET DAT IK DAT ZOU MOETEN
UITLEGGEN AAN YVES VAN CRÉCY,
EEN VAN DE GROOTSTE HELDEN
VAN DE DERDE KRUISTOCHT!

Middeleeuwen/Kruisvaart

De softcovereditie van deel 29 en
deel 30 volgt respectievelijk in april
en juni. En zo komt er een einde aan
deze middeleeuwse saga rond Sigwald
van Crozenc en zijn zus, Mahaut. Een verhaal
dat begon met Patrice Pellerin en Jean-Charles
Kraehn, waarna die laatste de fakkel overnam
en Michel Pierret inschakelde als tekenaar… en
die laatste schreef met het dertigste deel het
slot van De onthoofde arenden.

33

EGYPTE/AVONTUUR

Cleopatra – De koningin des doods 3
Meeuh!

Scenario: Marie & Thierry Gloris
Tekeningen & inkleuring: Joël Mouclier

20 januari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-540-0

DE FARAO’S
VAN ALEXANDRIË:

De glorie van Alexander

Scenario, tekeningen & inkleuring: Rafaël Morales

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

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.

Je hebt er een koe voor nodig, aan het einde van haar zwangerschap. Een forda.

Het ritueel van Fordicidia
is ons feest van de
vruchtbaarheid, en dit
jaar die van u!

…worden verbrand
door de oudste
Vestaalse maagd.

De ongeboren kalveren,
uit de buik van hun verweksters gesneden…

De assen van die verbranding worden door die kuise priesteres doorgegeven aan haar collega’s van de tempel
van Vesta.

Over de meest legendarische Egyptische farao valt ongelooflijk veel te vertellen, en dat merk je ook in onze collectie
Bloedkoninginnen: er is intussen een vijfde deel aangekondigd over Cleopatra. Thierry en Marie Gloris duiken diep het
Romeinse en Egyptische hofleven in om een waarheidsgetrouwe, spannende en bloedige weergave te geven van het
leven van de Egyptische heerseres. De sfeer in de albums is
onheilspellend, sexy, oosters… allemaal te danken aan Joël
Mouclier. Op naar een volgend album, en eeuwige roem!

Schitterend hoe Rafael Morales met zijn
klassieke, elegante stijl het eeuwige
Egypte tot leven brengt. Na de bundeling,
die in december verscheen, samen met de
softcover van het eerste deel, verschijnt
nu de softcover van deel twee. Voor de
fans van het oude Egypte: Rafael Morales
zal op 19 maart in Geraardsbergen
signeren op de stripbeurs daar!

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

Alles is klaar, Hotep, de
stoet vertrekt.

(1)

Egypte/Avontuur

BLOEDKONINGINNEN:
Majesteit, voor zwangere aarde een
zwanger offer.

Zie deel 1, De kopiist van Karnak.

- 3-

reeds verschenen

eerdere delen

#1

dec ‘19

#3

jan ‘23

#2

#1

apr ‘21
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#2

maa ‘23

#3

juni ‘23

Korte inhoud

Korte inhoud

Tijdens het feest van de vruchtbaarheid, in
Rome, voorspelt de Vestaalse maagd een
groot onheil voor Caesar. Die neemt de
waarschuwing niet serieus want hij heeft
zijn handen vol met de temperamentvolle Cleopatra, die hem een zoon heeft
geschonken: Caesarion. Die erfgenaam is
een steentje in de sandaal van de Senaat,
want Cleopatra is een onverzettelijke
vorstin, maar een nog veel woestere
moeder. Maar dan sterft Caesar en keert
Cleopatra halsoverkop terug naar haar
Egypte… maar wacht haar daar een hartelijke ontvangst?

dec ‘22

bloedkoninginnen

DE FARAO’S VAN

Cleopatra ALEXANDRIË
De glorieuze Cleopatra, de
eeuwige koningin, ook in onze
collectie Bloedkoninginnen

Tweede deel in dit drieluik
vol spanning en avontuur
in het oude Egypte

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, dat
wordt bestuurd door de erfgenamen van
Alexander de Grote, mee naar nieuwe
gevaren…
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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, duistere tovenarij waar de blanken in de
Cariben maar geen vat op krijgen. 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.

Korte inhoud

1801. Dankzij een verdrag met de Engelsen, slagen
Surcouf en zijn bemanning erin terug te keren naar
Frankrijk. De kaapvaarder maakt van de rust gebruik
om de hand te vragen van zijn knappe Manon en
besluit dat het tijd is om een gezin te stichten, ver weg
van de strijd. Maar mensen blijven mensen en al snel
breekt er weer oorlog uit… Surcouf weigert Napoleons
aanbod om een van zijn vloten aan te voeren, maar
dat betekent niet dat Surcouf zijn land niet langer wil
steunen. Voor zijn grootse terugkeer laat de Tijger van
de zeeën een gloednieuw, te duchten schip bouwen:
Le Revenant. En zo begint hij aan zijn laatste gevecht…

n
va s
t ek
lo re

Korte inhoud

s
de

Jean-Pierre Pécau (Frontlinies, Jeremiah
Johnson,…) schrijft een piratenverhaal, maar
alleen piraterij is niet genoeg, want hij voegt nog
een laagje voodoo toe aan het intrigerende verhaal
van de Ierse rebellenbroers Mac Leod. De cover is van
de hand van Ugo Pinson, maar het zijn de tekeningen van Darco Perovic die Kapitein Voodoo
naar een hoger niveau tillen. Het eerste deel
eindigt bovendien op
een stevige cliffhanger… dat
belooft!

Erick Surcouf, een afstammeling
van Surcouf, schreef mee aan het
scenario en Guy Michel is een echte
zeerot, en dat zie je aan de geweldige
tekeningen waar het zilte water afspat.
Samen met Alain Delalande vormen zij een
geweldig team dat jarenlang de zeven zeeën
heeft doorkruist om nu aan te meren. Bij een
historische weergave is een ‘laatste gevecht’
ook letterlijk het laatste gevecht. Tijd om
Surcouf uit te zwaaien, met een eresalvo uit
alle kanonnen!

reeds verschenen

maa ‘23

kapitein Surcouf
voodoo De apotheose van deze

‘ouden die nu
nooit hun klep,
vervloekte
apenkoppen!

KAPITEIN VOODOO 1:
Baron Trage Dood

Wacht maar,

ik zal hen eens
leren zingen…

Sakker
lo
’t is ro ot,
gloeienodd!

- 3-
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Een gloednieuw piratenverhaal,
met een vleugje voodoomagie
Scenario: Jean-Pierre Pécau
Tekeningen: Darko Perovic
Inkleuring: Nuria Sayago

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

schitterende, authentieke reeks
over Surcouf, de kaapvaarder

SURCOUF 4:

Voorbij de zeven zeeën

Scenario: Erick Surcouf & Arnaud Delalande
Tekeningen: Guy Michel
Inkleuring: Arancia Studio

maa ‘14

#2

feb ‘15

#3

mei ‘16

#4

feb ‘23

Misschien zal men zeggen
dat ik mijn vaderland heb
verraden. Ik kan het nauwelijks
ontkennen… Moge God en
de kroon me vergeven!

Mijn naam
is Jonas
Wiggs.

We beseften algauw dat
onze vrees gegrond was: de
Engelsen wierpen blokkades
op aan de kust, ze wisten
dat we onderweg waren…

We verlieten Port-Louis
op 29 januari 1801. Ik
weet het nog goed…

…maar na de fantastische
aanval van de Kent voeren
we met La Confiance
terug naar Frankrijk.

We naderden La
Rochelle en, in het zicht
van de Franse kust…

…stuurboord! Op
jullie post! Klaar
om bij te draaien!
Doof alle vuren
en alle lichten!

17 februari 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-542-4

Ik had meteen
door wat zijn
plan was.

Avontuur/Piraterij

PIRATEN/AVONTUUR/ACTIE

#1

#1

Gelukkig zagen we,
op een avond, geen
gevechtsarmada…
maar een groep
koopvaardijschepen.

-3-
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reeds verschenen

Korte inhoud

In het oude Mesopotamië regeert de machtige
koning Gilgamesj als een tiran over de stad Uruk.
Zijn onderdanen worden gek van zijn gewelddadige
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…

Korte inhoud

#1

one-shot

#5 one-shot

#2

2 delen

#3

3 delen

#4 one-shot

#6 one-shot

#7

2 delen

#8

carthago

maa ‘23

Gloednieuw deel in deze reeks over
de mysteriën van de diepzee,
van de onnavolgbare Christophe Bec

Gilgamesj
Een gloednieuw drieluik binnen onze
collectie De wijsheid van mythes
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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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

Snel! Hij
komt eraan!
Gilgamesj is
er!

Wegwezen!

Nee!
Nee, niet
mij!
Kom nou,
waar ben je
bang voor?

N…
nee!

-3-

Mythologie/Avontuur

Uruk.

ACTIE/AVONTUUR

Luc Ferry zoekt het voor dit
drieluik niet binnen de Griekse
mythologie, maar wel bij die van
Mesopotamië. Zoals steeds zorgt
Clotilde Bruneau voor het scenario,
de mythische tekeningen zijn van
Pierre Taranzano, die zich weer
mag uitleven bij het schilderen
van de legendarische strijd tussen
Gilgamesj en Enkidoe, die we
kennen uit het Gilgamesj-epos. De
fantastische cover is, zoals
steeds, van Fred Vignaux, die met
zijn schilderachtige beelden de
collectie naar een hoger niveau tilt.

de Wijsheid
van de mythes

Christophe Bec (Bob Morane, Prometheus,…)
is een gevierd scenarist, en we liegen niet als
we zeggen dat Carthago een van zijn absolute
topreeksen is. De wonderen uit de diepzee intrigeren hem en er ligt, wat dat betreft, nog heel
wat moois in het vooruitzicht. Ennio Bufi brengt
al deze wonderlijke schepsels op schitterende
wijze tot leven, van Kane over mensenhaaien en
hamerhaaien tot deze albino.

Terwijl Kane nog altijd wordt nagezeten door handlangers van de Honderdjarige van de Karpaten, wordt
er ook gejaagd op de albino megalodon, die alsmaar
vaker dodelijk toeslaat. Wanneer de paden van de
twee voortvluchtigen kruisen, hebben ze een hele
sliert achtervolgers. Kane krijgt zo gelegenheid om
dit wonderlijke schepsel te leren kennen en te achterhalen waarom het steeds vaker mensen aanvalt…

Tiwi-eilanden, Noordelijk
Territorium, Arafurazee.

Dit is een
risicozone...

Vanwege de
haaien?

nee, juffrouw... al kunnen sommige
soOrten gevaarlijk zijn, zoals
hamerHaaien, stieren-, tijger- of
mensenHaaien. ik heb het over een
heel anDere bedreiging, ik
heb het over...

...
HecTor! we moeten terug
in de haven zijn
voOrDat hij
verscHijnt...

Haha! Het is de
naam die australische
gevecHtspiloten tijDens de tweede
werelDoOrlog gaven aan een onweer...
Het is het onDerwerp geweest van heel
wat meteOrologische studies, zowel om
zijn bijzonDere kenmerken, als om de
regelmaat waarmee het voOrkwam.
Het ontwikkelt zicH elke dag aan het
begin van de midDag, op de grens van
verscHillenDe zeewinDen... DoOr zijn
vaste locatie vormt het zelfs een
navigatiebaken voOr de zeelieden uit de regiO...

reeds verschenen

Hector?
wie is dat?

Hoezo?

De cumulonimbus Hector kan
wel twintig kilometer
hoOg worDen!

#9

OngeloOflijk!

mei ‘20

#10

feb ‘21

#11

april ‘22

#12

feb ‘23

KijK
maar! De
wolk vormt
zicH al...

Hemel!
Het zijn er
tientallen!

Wow!
Te gek!

Carthago 12
er zijn zesenzestig verscHillenDe
haaiensoOrten getelD
in onze wateren...

Albino

Scenario: Christophe Bec
Tekeningen: Ennio Bufi
Inkleuring: Andrea Meloni

17 februari 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-567-7
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Terreur/Thriller

Operatie Tora Bora

Het gerechtsgebouw in Parijs,
de dag na de aanslag in het Louvre …

Scenario: Marc Trévidic & Matz
Tekeningen: Giuseppe Liotti
Inkleuring: Christophe Bouchard
DAMES EN HEREN,
GOEDEMORGEN.

-3-

17 februari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-543-1
17 maart 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-544-8

Matz (De Killer, Tango) kent wat van
actiethrillers en laat dat ook zien in
Countdown. Dankzij de inbreng van
Trévidic, voormalig antiterrorismerechter, krijg je ook een intrigerend
beeld van wat er achter de schermen
gebeurt… In deel 3 volgen we de
afwikkeling van het dossier dat werd
geopend in Countdown 1, terwijl in De
bruiden van het kalifaat wordt ingezoomd op een terroristische cel die
volledig bestaat uit vrouwen.

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

Terreur/Thriller

countdown 3/4:

reeds verschenen

#1

apr ‘22

#2

apr ‘22

#3

feb ‘23

maa ‘23

Korte inhoud

Kan Frankrijk een van ’s lands grootste
terroristen berechten? De dag na de aanslag
op het Louvre heeft de procureur het in zijn
persconferentie over 32 gewonden en 22
doden, waaronder 4 van de 5 terroristen. De
aanslag is niet de slachting waar de terroristen op hadden gehoopt, maar het blijft
wel een ramp voor de media en de publieke
opinie, die zich vragen stellen bij de aanwezigheid van de RAID vóór de aanslag en die
zich zorgen maken om de laatste, voortvluchtige terrorist. Het gaat bovendien om Abou
Othman, die door de autoriteiten als overleden wordt beschouwd. Terwijl de Franse
antiterrorisme-instellingen (DGSE en DGSI)
elkaar vermijden, kan rechter Duquesne de
zaak dankzij onverwachte onthullingen weer
in handen nemen. Maar het spoor eindigt
niet bij Abou Othman en lijkt te leiden naar
een Saoedische prins…

Korte inhoud
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Countdown

Bloedstollende thrillerreeks over
terrorisme in het hart van Frankrijk

Aïcha Karmous vliegt, samen met een vriendin,
met een Boeing de Eiffeltoren in stukken.
Een droom, zo blijkt. Maar Aïcha wil graag
meestrijden 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 veiligheidsdiensten,
die haar in de gaten houden. De
eerste opdracht is voor Aïcha nog
maar het begin…
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Autosport/Actie

PLANKGAS – TRAJECT 2/2:
24 uur te veel

Mei 1963.

Scenario: Roger Seiter
Tekeningen & Inkleuring: Johannes Roussel

Het tweede Deperrayprototype rijdt zijn
eerste oefenrondjes
op het circuit van
Montlhéry…

Daar
komt-ie!
Maak je
klaar,
Vincent!

Godverdomme!

Antoine!

17 februari 2023
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-549-3
21 april 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-550-9

Plankgas:
Traject

-3-

Slot van dit razendsnelle tweeluik
binnen de PLANKGAS-collectie

dec ‘12

#2

Een gevoelig en kunstzinnig boek over het werk
en het leven van Caspar David Friedrich
Bart Proost is de man achter de komische avonturen van
Alexander de Grote, waarvan al zes albums verschenen,
en hij is bovendien een graag geziene gast op stripfestivals. Met zijn tiende en veruit persoonlijkste album kwam
hij bij ons aankloppen, en zo werd Caspar David Friedrich
onze allereerste ‘eigen’ publicatie. Een mijlpaal voor Bart
Proost, en voor onze uitgeverij.
Dit album is een ode aan je favoriete kunstenaar. Waar
ontstond je fascinatie voor Caspar David Friedrich?
BART PROOST: Tijdens mijn studies ontdekte ik mijn
voorkeur voor de romantiek. De overweldigende pracht
van de natuur die de overhand heeft op de mens, maar ook
de donkere kant van het leven. En dan komt het werk van
Friedrich al heel snel bovendrijven. Ik vind het bijzonder filosofische en aantrekkelijke werken. Het staat voor mij al jaar
en dag als een paal boven water dat hij als schilder – voor
mij – de absolute top is.

reeds verschenen

#1

CASPAR DAVID
FRIEDRICH

feb ‘23

We kennen je als een goedlachse, gedreven man, maar
in je voorwoord heb je het over een moeilijke periode in
je leven. We vinden het knap dat je dat zo durft te uiten,
want helaas bestaat er vandaag nog steeds een taboe
rond mentaal welzijn.
PROOST: In die periode ging het licht een tijdje uit, zowel
letterlijk als figuurlijk. Ik was tijdelijk fysiek te vermoeid om
intensief te sporten, maar was wel op zoek naar iets om de
voortdurende nervositeit te temperen. Na een tijdje begon ik
met het tekenen van landschappen en schilderijen van mijn
favoriete kunstenaar: Caspar David Friedrich. Eigen grafische,
monochrome interpretaties tekenen van zijn werken bleek
me rust te brengen.

Korte inhoud
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1963. Door zijn passie voor de autosport en door
zijn talent is Vincent zijn droom aan het waarmaken: racepiloot worden. Als automonteur heeft
hij veel waardering gekregen van zijn rijke werkgever, graaf Deperey, die alles in het werk stelt om
een van de winnende constructeurs te worden
bij enduranceraces. Tussen de twee mannen
ontstaat een vertrouwensband, die wordt
verstoord door Carole, de vriendin van
de graaf.

42

Wat gaf de aanleiding om de verschillende tekeningen te
beginnen bundelen?
PROOST: Dat is allemaal enorm organisch verlopen. Op
een bepaald moment had ik mappen vol landschappen getekend, in potlood. En ik ben toen – nog zonder enig verhaal in
mijn hoofd – bijhorende figuren beginnen bijtekenen. In inkt.
En ook deze figuren werden interpretaties (in mijn geheel
eigen stijl) van de personages uit Friedrichs meesterwerken.
Caspar zelf, zijn vrouw Caroline, zijn kinderen… En die ben ik
nadien beginnen combineren tot composities. Dus: plots had
ik een hele collectie tekeningen met geïnkte figuren tegen
decors in potlood. Als ik dan door die resultaten bladerde,
viel me plots op dat er zich een chronologie aftekende: jonge
Caspar, volwassen Caspar, oude Caspar… Hier zat precies wel
een verhaal in.
Maar wat alles in elkaar deed vallen, was het lezen van
allerlei boeken en het bekijken van documentaires over
Friedrich. Ik besefte plots dat ik zijn verhaal, zijn visie wilde
verbeelden. Na weken puzzelen met tijdslijnen, citaten,
tekeningen en decors wist ik plots waar ik naartoe wilde.
Daardoor moest ik nog maandenlang pagina’s aanpassen en
bijmaken. De dagboekteksten van Stijn (Verhast, red.) en een
extra hoofdstuk op voorstel van de uitgever maakten het
verhaal voor mij af.

Traject vertelt het verhaal van een jongeman die
probeert zijn droom waar te maken: racepiloot
worden. Hij lijkt het helemaal te gaan maken, maar
het leven zit, net als een autorace, vol verrassingen, teleurstellingen en drama. Het verhaal
van Roger Seiter zit goed in elkaar, hij weet de
intriges van het professionele leven van Vincent
geweldig te verweven met de strubbelingen in
zijn persoonlijke leven. De prijzen worden, in elk
geval, pas aan de meet uitgedeeld…

43

Je omschrijft de strip niet als autobiografisch, maar
herkent wel verschillende eigenschappen van jezelf in de
schilder. Wat zijn daarvan de treffendste?
PROOST: Ik heb graag mensen om me heen, maar kan ook
genieten van rust en al zeker in de setting van indrukwekkende natuur: bergen, valleien, rotsen, grotten, watervallen,…
Maar er zijn ook andere gelijkenissen: ik begrijp perfect wat
het is om professioneel ontworteld en teleurgesteld te
worden. Dat kan je alleen maar counteren met de nodige
dosis zin voor relativering. Iets wat Friedrich miste, maar ik
mezelf wel probeer aan te kweken.
Wat zou je graag met dit boek bereiken?
PROOST: Het is een artistiek cliché, maar ik heb het in
de eerste plaats voor mezelf gemaakt. Eerst als lapmiddel,
daarna als uitdaging. Dat is gelukt en daar ben ik echt trots
op. Maar moesten lezers door dit boek het werk van Friedrich
(her)ontdekken… en als het album daarenboven sommige
mensen enige troost, enig perspectief zou kunnen bieden.
Dat zou geweldig zijn.

Dit is ondertussen al je 10e album. Waar droom je nog van
als kunstenaar?
PROOST: Ach, ik zou niets liever willen dan kunnen leven
van de kunst, van mijn tekenwerk. Nu geef ik nog deeltijds
les, maar daar ben ik vermoedelijk te eigenzinnig voor. Ik wil
steeds mijn eigen projecten maken, zeker als striptekenaar.
Als dit album naar het Duits vertaald zou worden, dan zou
ik dat super vinden. Friedrich is in 2024 250 jaar geleden
geboren en dat wordt in Duitsland herdacht met festivals en
expo’s. Het is – weeral – een compleet toeval, maar dat past
dus wel in het plaatje van dit bijzondere album. En wie weet,
misschien is dat weer een opstapje naar nog meer in mijn
tekencarrière.

CASPAR DAVID FRIEDRICH:
De schilder van de stilte

Scenario & tekeningen: Bart Proost
Bijkomende teksten: Verhast

Kunst/Drama

Die dagboekteksten zijn inderdaad een mooie toevoeging
aan het album.
PROOST: Ik ben enorm blij dat die zijn opgenomen in
het boek. Stijn vat – op zijn eigen manier – de filosofie van
Friedrich, maar tegelijkertijd ook elk hoofdstuk samen door
het meteen ook verder uit te diepen. Daarnaast herken ik in
zijn teksten erg goed wat ik over mezelf in het boek wilde
verwerken. Stijn wist maar al te goed waar ik met ‘mijn kopke’
zat en heeft dat subtiel verweven in de zogenaamde diary
entries van Friedrich.

Greifswald, december 1787.

We gingen die dag schaatSen, zoalS we al zo vaak hadden gedaan.

Ik en johann christoffer, mijn broer.

Sinds de dood van mama en mijn zusje elisabeth
was vader nog meer in zichzelf gekeerd.

johann was mijn rotS in de branding.

tot die dag...

10
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In zijn verstilde natuurbeelden
toont Caspar David Friedrich zich
een meester. De afgebeelde figuren
staan vaak met hun rug naar de
waarnemer, wat voor een extra
dimensie bij de beleving zorgt. In
dit bijzondere boek neemt Bart
Proost je mee door het leven van
Caspar David Friedrich die, net
als Proost, troost en rust vond
in natuurbeelden en in de stilte.
Want soms is stilstaan gewoon…
vooruitgaan.
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17 februari 2023
Beurseditie, 72 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,50
ISBN: 978-94-6394-537-0
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17 februari 2023
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-6394-536-3
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Scenario: Pirate Sourcil
Tekeningen: Jez
Inkleuring: Odone
17 februari 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-582-0

Dagboek van een krijger
Een onofficieel Minecraft-avontuur over vriendschap
en het najagen van (verre) dromen

De vier van Baker Street

Een jeugdreeks waar je niet omheen kunt, zowel het scenario
als de tekeningen zijn telkens van zo’n hoog niveau!

De kanarietrainer

Londen, 1895. Terwijl Charlie klaarstaat voor haar debuut op het toneel
van de Merry Minstrel, belandt haar vriendin, zangeres Polly Perkins, in
een coma na een brutale aanval op straat… Het drama vindt plaats na een
gewelddadige woordenwisseling tussen de zangeres en Edgar Wilson, de
beroemde impresario van East End, alias ‘de kanarietrainer’. Charlie is ervan
overtuigd dat deze verdachte figuur verantwoordelijk is voor de moordpoging en ze besluit te infiltreren in zijn musichall-troep. Ze heeft alle hulp
van haar vrienden, speurneus Billy en waaghals Black Tom (en hun kat
Watson, niet te vergeten!) nodig om deze duistere zaak op te klaren…
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Scenario: JB Djian & Olivier
Legrand
Tekeningen & inkleuring: David
Etien
17 februari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-580-6
17 maart 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-581-3

Detective

De vier van
Baker street 9:

De gedrukte versie van De Pluim is tot stand gekomen
dankzij de gewaardeerde steun van:
België

Nederland

Atlantis (Oudenaarde)
Bdweb (Brussel)
Beo (Antwerpen)
Het Besloten Land (Leuven)
De Boekenwolf (Kortrijk)
Gobelijn (Leuven)
Het Negende Labyrint (Genk)
De Poort (Gent)
De Striep (Brugge)
De Striep Oostende (Oostende)
De Stripkever (Mechelen)
Stripweb (Gullegem)
‘T Vlaams Stripcentrum (Wilrijk)
Wonderland (Hasselt)
Wokka Mokka (Bilzen)

Aelix (Den Haag)
Atomik (Sittard)
Beeldverhaal Amsterdam (Amsterdam)
’T Centrum (Schiedam)
Eppo (Eindhoven)
De Fantast (Kampen)
Jopo De Pojo (Haarlem)
Perron 2 (Middelburg)
The Splendid (Utrecht)
Strips & Zo (Alkmaar)
Stripspecialist (Breda)
StripBteaser (Eindhoven)
Colofon:
verantwoordelijke uitgever:
Luc Schrijvers - Uitgeverij Daedalus - Rootenstraat 29 b1 3600 Genk - info@uitgeverijdaedalus.be
Prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud
Niets uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder
toestemming van de rechthebbenden
© Uitgeverij Daedalus

Enola is meer dan het zusje van.
Ze verovert
én de stripwereld!

deel 1 opnieuw beschikbaar

Welkom in de End

Jeugd/Avontuur

Dagboek van
een Krijger 4:

Alberic de krijger kan
maar moeilijk verdragen
dat hij is veranderd in
een zombie. Toch sluit hij
zich aan bij ons team van
noobs voor de ultieme
queeste: het gevecht tegen
de Enderdraak. Maar de
spanning tussen Alberic
en Blurp is te snijden. Ook
al doen Minus, Magriet en
Bagel hun uiterste best
om hen te verzoenen, oog
in oog met een Enderdraak
moet je kiezen: samen
strijden of rennneeennn!

ELFEN
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