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Surcouf
Vierde en laatste deel van deze schitterende reeks  

over Surcouf, de kaapvaarder

17 februari 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-542-4

SURCOUF 4:
Voorbij de zeven zeeën
Scenario: Erick Surcouf & Arnaud Delalande
Tekeningen: Guy Michel
Inkleuring: Arancia Studio
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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. En 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…

• Erick Surcouf, een afstam-
meling van Surcouf, schreef 
mee aan het scenario

• Guy Michel is een echte 
zeerot, en dat zie je aan 
de geweldige tekeningen 
waar het zilte water afspat

We gaan het Engelse konvooi gebruiken 
om hun eigen blokkade te doorbreken! 
Het wordt ’n donkere nacht… hijs de 

Britse vlag! We zullen ons mengen onder 
de koopvaardijschepen langs de kust…

…en de vijandige 
fregatten zullen 
helemaal niks 
doorhebben!

Schip ahoi! Wij komen terug 
uit Indië en naar ’t schijnt 
schuimt Surcouf de kusten 

af! De admiraliteit voert 
een blokkade uit… maar wij 
vrezen het ergste! Mogen 
we met jullie meevaren?

Zeker! En een schip 
als het uwe kunnen 
we gebruiken. Geen 
zorgen! Sluit maar 

aan bij het konvooi!

Niet te geloven… 
het trucje 

werkt!

De signalen van de fregatten… ze hebben 
het konvooi herkend! Hehe… makkers, de 
blokkade is opgeheven! Nu hoeven we ons 

alleen nog rustig te laten voorbijvaren!

En zo… …kwamen we eindelijk 
weer aan in Frankrijk!
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Countdown
Bloedstollende thrillerreeks over terrorisme 
in het hart van Frankrijk

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

countdown 3/4:
Operatie Tora Bora
Scenario: Marc Trévidic & Matz
Tekeningen: Giuseppe Liotti
Inkleuring: Christophe Bouchard

Terreu
r/Th

riller

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 onver-
wachte onthullingen de touwtjes 
weer in handen nemen. Maar het 
spoor eindigt niet bij Abou Othman 
en lijkt te leiden naar een Saoedische 
prins… 

• Voormalige antiterrorisme-
rechter Marc Trévidic neemt 
de lezer mee naar het hart 
van de ‘War on Terror’

• Matz (De Killer, Tango) 
kent wat van actiethrillers 
en laat dat ook zien in 
Countdown, dankzij de 
inbreng van Trévidic krijg 
je ook een intrigerend 
beeld van wat er achter de 
schermen gebeurt… 

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

te verschijnen

WE HOUDEN 
EEN NIEUWE 

PERSCONFERENTIE 
WANNEER ER NIEUWS 

IS. BEDANKT 
ALLEMAAL.

NOU, DA’S 
EEN STERK 

BEGIN!

HELEMAAL. 
IN EEN STRAAL 

VAN EEN KILOMETER 
ROND HET LOUVRE. ER 
WAREN MEER DAN 400 

POLITIEAGENTEN OP 
DE BEEN …

DE BUURT WAS 
TOCH AFGEZET, 

NIET?

WETEN 
WE ZEKER DAT 
HIJ DAAR WEG 
IS GERAAKT?

HET IS 
ONBEGRIJPELIJK. 
WE HEBBEN HET 

NIET OVER ARSÈNE LUPIN 
OF DE ONZICHTBARE MAN, 

MAAR OVER ABOU OTHMAN! 
ER IS GEEN POLITIEAGENT 

IN HEEL FRANKRIJK DIE 
NIET WEET HOE HIJ 

ERUITZIET!

AAN HET LEK OVER DE 
AANWEZIGHEID VAN DE 

RAID EN HET FEIT DAT ABOU 
OTHMAN ONTSNAPT IS, 

HEBBEN DE JOURNALISTEN 
EEN VETTE KLUIF …

WE HEBBEN ALLES 
UITGEKAMD. ER IS GEEN 
KELDER, TRAPPENHAL OF 
STUK KARTON ONDER DE 

BRUGGEN AAN ONZE 
AANDACHT ONTSNAPT.
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West Legends
Achter elk verhaal uit het Wilde Westen schuilt 

een bijzonder individu. Een legende.

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

West legends 4:
Buffalo Bill – Yellowstone
Scenario: Fred Duval
Tekeningen: Andrea Fattori
Inkleuring: Sandrine Cordurié
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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 lucra-
tieve “Buffalo Bill Wild West Show”, 
maar Cody heeft, tussen twee tour-
nees door, nood aan een adempauze. 
Ondanks de waarschuwingen gaat hij 
op jacht in Yellowstone.

• Vierde deel in deze 
collectie one-shots over 
legendes van de Far West

• Centraal in dit deel: Buffalo 
Bill, de beste bizonjager 
van het westen!

• Het scenario van deze West 
Legends is van de hand 
van Fred Duval (Carmen Mc 
Callum, Travis), de teke-
ningen van Andrea Fattori 
(Meester-Inquisiteurs, 
Sherlock Holmes Society)

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
februari, de softcovereditie 
verschijnt in april.

Negenenzestig bizons  
voor Lucrezia Borgia

Hoofdstuk I

Ergens in het Westen, 
langs het traject 
van de Kansas Pacific 
Railroad, tussen 1867 
en 1868...

Rustig, Brigham, 
rustig... Wees niet 
bang, we zijn er! Ik en m’n 

goeie ouwe 
Lucrezia 
Borgia!
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#1 sept ‘20

reeds verschenen

#2 juli ‘21 #3 nov ‘21 #4 feb ‘23



JEREMIAH JOHNSON  
Tweede hoofdstuk van de avonturen van de 
Liver-Eater, Jeremiah Johnson

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

JEREMIAH JOHNSON 2:
Hoofdstuk 2
Scenario: Jean-Pierre Pécau & Fred Duval
Tekeningen: Jack Jadson
Inkleuring: Nuria Sayago

W
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Korte inhoud
Jeremiah Johnson heeft de Crow-
indianen de oorlog verklaart. 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 Jermiah aan 
gestuurd, ze mogen niet terugkeren 
voor Jeremiah naar de andere wereld 
is geholpen. Wat volgt is een span-
nende achtervolging en…

• Alleen al de cover is een 
reden om het album in huis 
te halen

• De legendarische film van 
Sidney Pollack, met Robert 
Redford in de hoofdrol, 
vertaald naar een ontzet-
tend sfeervolle strip

• Jean-Pierre Pécau en Fred 
Duval slaan de handen in 
elkaar en bewijzen dat ze 
meer kunnen dan science-
fiction- of oorlogsstrips 
schrijven

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
februari, de softcovereditie 
verschijnt in april.

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…

…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.

#2 feb ‘23#1 maa ‘21



Plankgas: 
Traject 

Slot van dit tweeluik binnen onze Plankgas-collectie

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 2/2:
24 uur te veel
Scenario: Roger Seiter
Tekeningen & Inkleuring: Johannes Roussel
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Korte inhoud
1963. Door zijn passie voor de auto-
sport 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 vertrouwens-
band, die wordt verstoord door Carole, 
de vriendin van de graaf. Het leven zit, 
net als een autorace, vol verrassingen, 
teleurstellingen en drama.

• Traject vertelt het verhaal 
van een jongeman die 
droomt van een toekomst 
als racepiloot

• PLANKGAS staat garant 
voor brullende motoren en 
verbrand rubber

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
februari, de softcovereditie 
verschijnt in april.

Mei 1963.

Het tweede Deperray-
prototype rijdt zijn 
eerste oefenrondjes 

op het circuit van 
Montlhéry…

Daar 
komt-ie! 
Maak je 
klaar, 
Vincent! Godver-

domme!

Antoine!
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#1 dec ‘12
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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 Meester-inquisiteurs 11:
Zakariël
Scenario: Nicolas Jarry 
Tekeningen: Augustin Popescu
Inkleuring: Digikore studios
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de Meester- 
Inquisiteurs

Een vleugje fantasy, een scheut magie,  
een elfde portie van deze geweldige reeks.

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 wereld-rivier 
te controleren en zo weer greep te 
krijgen op Oscitanië. Maar alle overle-
vende 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.

• De Meester-Inquisiteurs 
zijn nog lang niet aan het 
einde van hun Latijn (18 
delen al in het Frans); er 
komt zelfs een spin-off aan!

• Nicolas Jarry is een vaste 
waarde in de landen van 
Arran, en ontbindt ook in 
Meester-Inquisiteurs regel-
matig zijn vertelduivels

• Wij steken dit jaar 
een tandje bij in het 
universum van de 
Meester-Inquisiteurs!

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
februari, de softcovereditie 
verschijnt in april.

eerdere delen

#10 jan ‘22 #11 feb ‘23

#7 aug ‘19#5 aug ‘18

#9 jan ‘21#8 jan ‘20

#4 juni ‘18 #6 maa ‘19

Assinya!

Assinya! 
Wacht! Nee! Dochterlief…

Vergeef mij!

!



Meta-baron
Spin-off van de legendarische reeks van 
Jodorowsky en Gimenez!

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

META-BARON 7:
Adal de bastaard
Scenario: Jerry Frissen
Tekeningen & inkleuring: Pete Woods
Naar het werk van Alejandro Jodorowsky

Sc
ien

c
efic

tio
n

/Ac
tie

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-Bewaaksters 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-Bewaaksters. De volgende 
bestemming: de planeet Marmola.

• Eerste deel van een nieuwe 
cyclus

• Het scenario is van Jerry 
Frissen de tekeningen van 
Pete Woods, die het geheel 
een soort comics-vibe 
meegeeft met zijn werve-
lende tekeningen

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
februari, de softcovereditie 
verschijnt in april.

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

…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!

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…

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.

#1 jan ‘19

reeds verschenen

#2 mei ‘19 #3 feb ‘23



warbirds
Een gloednieuwe, historische reeks over 
vliegtuigen – een knaller van een reeks!

17 februari 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-555-4

21 april 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-556-1

WARBIRDS 1:
Stuka – de kanonnenvogel 
Scenario: Richard Nolane
Tekeningen: Aleksandar Sotirovski & Vladimir Davidenko
Inkleuring: Vladimir Davidenko
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Korte inhoud
Met de Ju 87 Stuka komt de dood 
vanaf 1939 uit de lucht gevallen, 
gekend om zijn angstwekkende sirene 
en zijn dodelijk nauwkeurige bommen. 
De ultieme versie van de Stuka, aan 
het Oostfront, is de antitank Ju 87G, 
met zijn genadeloze kanonnen. De 
naam Hans-Ulrich Rudel is onlosmake-
lijk verbonden met dit vliegtuig. Rudel 
is de meest gedecoreerde Duitse 
soldaat van de oorlog en het is Stalin 
zelf die een prijs op zijn hoofd zet. 
De geallieerden weigeren deze over-
tuigde nazi aan hem over te leveren, 
want hij is ook een voorbeeldig 
strijder, die veel respect geniet van 
zijn tegenstander.
Dit complete verhaal is geïnspireerd 
op de wapenfeiten van deze held met 
het sombere gezicht…

• Met uitgebreid dossier 
(alleen bij de eerste druk!)

• Het scenario is van lucht-
vaartspecialist Nolane 
(Wunderwaffen), de spet-
terende tekeningen van 
Aleksandar Sotirovski

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
februari, de softcovereditie 
verschijnt in april.

#1 feb ‘23 #2 #3 

Nieuwe 

reeks

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 marine-
basis 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 -

te verschijnen



HET KASTEEL VAN 
MILJOENEN JAREN 
Een nieuwe sciencefictionreeks van Nolane, 
de scenarist van Wunderwaffen

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

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

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
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Korte inhoud
1939, Himmler stuurt een archeologi-
sche 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 werel-
dorde 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.

• De verstripping van de 
bejubelde romans van 
Stéphane Przybylski

• Eerste deel van een reeks 
gepland in vier delen

• De gelimiteerde hard-
covereditie verschijnt in 
februari, de softcovereditie 
verschijnt in april.

Sturmtruppen van het 
Alpenkorps, slag bij 

Verdun, 11 juli 1916.

Albrecht! De 
vlammenwerper!

De rest, 
zoek dekking! Ja…!

Albrecht, 
kom hier!

Ik kom 
eraan!

Albrecht, 
gooi er een 
granaat in!

Haast je! Ze gaan 
zich herpakken!

Tien minuten later…

Arme Friedrich… je 
moet toch compleet 
gek zijn om zoiets 

te proberen!

Ik dacht even dat je niet 
snel genoeg zou reageren…

- 10 - - 11 -
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ELECBOY
Een apocalyptisch verhaal tussen Mad Max en Akira

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

Elecboy 2/4:
Onthullingen
Scenario, tekeningen & inkleuring: Jaouen Salaün
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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 wegge-
vaagd en ingenomen door woestijn. 
Tegen die apocalyptische achter-
grond 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 
onthulling nakend…

• De tekeningen van Jaouen 
Salaün (Eternum) zijn 
bezwerend, sfeervol, 
magisch – en hij beklijft met 
zijn scenario!

• Tweede deel in een reeks 
van vier delen

RAmmen maar!

Die daar  
zijn voor  

ons!

De weg is 
onze kerk!

Wij zijn de 
honden uit 

de hel!

4 5
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ORKS & GOBLINS 
Nieuw deel in deze fantasyreeks over het uitschot 

van de landen van Arran: Orks en Goblins

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

ORKS & GOBLINS 12:
Pest
Scenario: Sylvain Cordurié
Tekeningen: Bojan Vukic
Inkleuring: J. Nanjan
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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…

• De verhalen over de Orks 
& Goblins haken mooi in 
op de geschiedenis van de 
landen van Arran, want in 
Pagall loert er een groot 
gevaar…

• Scenario van Sylvain 
Cordurié, tekeningen van 
Bojan Vukic, twee vaste 
waarden bij Orks & Goblins

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

Uit principe vind ik tempels plunderen maar niets. Niet 
dat ik bang ben van de goden, die zijN al even tast-

baar als mijN morele kompas. Maar wat me echt ineen 
doet krimpen, zijN de tempelgangers. Zij hebben de 

vervelende gewoonte heiligschenNers te verbranden.

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 verkik-

kerd 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.

Ze mochten zo veel 
verwensingen naar 

onZe hoofden slinge-
ren als ze wilden, wij 

hadden er lak aan.

#7 sept ‘20#5 feb ‘20

#9 mei ‘21

reeds verschenen

#8 dec ‘20#6 mei ‘20

#10 feb ‘22 #11 okt ‘22 #11 feb ‘23



Magiërs
Een vleugje magie uit de landen van Arran

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

MAGIËRS 7:
Soliman
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Andrea Cuneo
Inkleuring: J. Nanjan
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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…

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

• Het scenario van Nicolas 
Jarry bruist van de 
verbeelding, in een wereld 
die doet denken aan 
die van de verhalen van 
duizend-en-een-nacht

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

Kaart!

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

Kaart!

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!

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

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

- 3 -

reeds verschenen

#3 nov ‘20#2 aug ‘20

#5 feb ‘22 #6 okt ‘22 #7 feb ‘23

#1 mei ‘20 #4 mei ‘21



de onthoofde 
arenden
Het slot van dit schitterende middeleeuwse epos 
over Sigwald van Crozenc en zijn zus Mahaut

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

de ONTHOOFDE ARENDEN:
BUNDELING 15:
Scenario & tekeningen: Michel Pierret
Inkleuring: Maxime Pierret
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Korte inhoud
De laatste episode van het meesle-
pende 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 boeren-
leven 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.
Een epische finale voor een 
epische reeks over de (duistere) 
middeleeuwen!

• 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

• Met onze bundeling heb 
je meteen het slot van 
De onthoofde arenden 
in handen, en een prach-
tige aanvulling voor je 
boekenkast

• De softcoveredities 
verschijnen in april (deel 
29) en juni (deel 30)

slot va
n 

de reeks

reeds verschenen

#14 sept ‘21 #15 feb ‘23

#11 nov ‘19#9 sept ‘18

#13 maa ‘21#12 maa ‘20

#8 sept ‘17 #10 feb ‘19

Juli 1274, bos van Crozenc. Hmmm…

Ja, 
Jocelin, 
nog…

Oh, ja…

Hmm, 
lekker…

…als vader 
abt dat 
hoort!

Goede God, wat 
‘n schande!



Carthago
Carthago blijft de geheimen van de diepzee verkennen 
op een niveau dat zo hoog is als de zee diep

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

Carthago 12
Albino
Scenario: Christophe Bec
Tekeningen: Ennio Buffi
Inkleuring: Andrea Meloni
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Korte inhoud
Terwijl Kane nog altijd wordt nage-
zeten 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 wonder-
lijke schepsel te leren kennen en te 
achterhalen waarom het steeds vaker 
mensen aanvalt…

• Christophe Bec bulkt van 
de verbeelding, maar in 
Carthago weet hij die zo te 
kanaliseren dat er wonder-
lijke verhalen ontstaan

• Deel 12 vormt samen 
met deel 11 een tweeluik 
waarin je meer te weten 
komt over de afkomst van 
Kane

Tiwi-eilanden, Noordelijk 
Territorium, Arafurazee.

Dit is een 
risicozone...

Vanwege de 
haaien? Hector? 

wie is dat?

Hoezo?

OngeloOflijk!

Hemel! 
Het zijn er 
tientallen!

er zijn zesen-
zestig verscHillenDe 
haaiensoOrten getelD 

in onze wateren...

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 zee-
lieden uit de regiO...

De cumulonimbus Hector kan 
wel twintig kilometer 

hoOg worDen!

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.

KijK 
maar! De 

wolk vormt 
zicH al...

Wow! 
Te gek! 

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...

#7 juni ‘19

#11 april ‘22 #12 feb ‘23

#6 april ‘18

#10 feb ‘21

#5 dec ‘17

#9 mei ‘20

#8 feb ‘20

reeds verschenen



CASPAR DAVID 
FRIEDRICH

Een gevoelig en kunstzinnig boek over het werk 
en het leven van Caspar David Friedrich

17 februari 2023
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-6394-536-3

17 februari 2023
Beurseditie, 72 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,50
ISBN: 978-94-6394-537-0

CASPAR DAVID FRIEDRICH:
De schilder van de stilte
Scenario & tekeningen: Bart Proost
Bijkomende teksten: Verhast
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Korte inhoud
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 een 
donkere periode in zijn eigen leven, 
dat hij spiegelt aan het leven van 
Caspar David Friedrich die, net als 
Proost, troost en rust vond in natuur-
beelden en in de stilte. Want soms is 
stilstaan gewoon… vooruitgaan.

• 2024 is in heel wat (Duitse) 
steden het Caspar David 
Friedrich-jaar omdat de 
schilder 250 jaar geleden 
geboren werd

• Een unieke kijk op een van 
de bekendste schilders van 
de Romantiek

• Bart Proost is een bekende 
Limburger, een graag 
geziene gast op strip-
beurzen en met Caspar 
David Friedrich tekent 
hij zijn tiende album, zijn 
meest persoonlijke album.

• Voor Daedalus een primeur: 
het eerste oorspronkelijke 
boek dat wij uitgeven!

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...
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West Legends 4
hardcover

Elecboy 2
softcover

Meta-baron 7
hardcover

Jeremiah Johnson 2
hardcover

De Meester-inquisi-
teurs 11
hardcover

Countdown 3
hardcover

Orks & Goblins 12 
hardcover

Magiers 7
hardcover

Carthago 12
softcover

Traject 2
hardcover
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HET KASTEEL VAN  
MILJOENEN JAREN 1
hardcover

CASPAR DAVID  
FRIEDRICH
hardcover

CASPAR DAVID  
FRIEDRICH
beurseditie

Warbirds 1
hardcover

Surcouf 4
softcover

De onthoofde  
arenden 15
hardcover
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slot van de reeks


