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Metro 2033 deel 3
ogen der duisternis

Serie:  Metro 2033
Deel :  3
Titel:  Ogen der duisternis
Tekst:          Dmitry Glukhovsky & Peter Nuyten
Tekeningen: Peter Nuyten
Blz.:  64
Genre:		 Science	fiction
Verschijning: september

Uitvoering 1: SC
Prijs:  € 11,95
ISBN:  978-90-343-0928-0

Uitvoering 2: HC
Prijs:  € 21,95
ISBN:  978-90-343-0929-7

Uitvoering 3: Speciale editie, gesigneerd en genum-
merd, 90 stuks, zeer groot formaat (27 x 38 cm), 64 
pagina’s in kleur.
Prijs:  € 79,95
ISBN:  978-90-343-0930-3

Het jaar is 2033. De verwoestende 
atoomoorlog, die de wereld in een radioac-
tieve woestenij heeft veranderd, dwong de 
inwoners van Moskou er toe om hun toe-
vlucht te zoeken in de metro. In de loop van 
de jaren hebben de metrostations zich ont-
wikkeld tot ware staten, die zich bezighou-
den met handel en zelfs met oorlog. Na een 
lange en vermoeiende reis bereikt Artjom 
eindelijk Polis, het centrum van de verde-
diging van de metro. Hij vervult plichtsge-
trouw zijn missie en rapporteert aan com-
mandant Melnik over de dreiging van de 
zwarte mutanten - om daar te horen dat 
zijn eigen thuisstation al het slachtoffer van 
de wezens is geworden. Toch weigert de 
legerleiding hulp te sturen, ze zijn te bang 
om zelf aangevallen te worden. Slechts één 
lid van de raad luistert naar het verzoek van 
Artjom, maar hij biedt zijn hulp niet gratis 
aan. En terwijl Artjom zich moet voorberei-
den op een nieuwe, nog gevaarlijkere expe-
ditie naar de door straling besmette stra-
ten van Moskou, kan hij het gevoel niet van 
zich afzetten dat er op de achtergrond heel 
andere krachten aan het werk zijn...



Willem van Oranje 2
DE APOLOGIE

Serie:  Willem van Oranje
Deel:   2
Titel:  De apologie
Tekst:           John Heijink
Tekeningen:  John Heijink
Blz.:  48
Genre:  Historisch avontuur
Verschijning:  augustus
  
Uitvoering 1:   SC
Prijs:       € 10,95
ISBN:  978-90-343-0923-5

Uitvoering 2: HC (beperkte oplage)
Prijs:  € 19,95
ISBN:  978-90-343-0924-2

Uitvoering 3: LUXE HC (beperkte 
oplage, met ex libris)
Prijs:  € 39,95
ISBN:  978-90-343-0925-9

Zo rond 1550 werden de lage landen, nu Neder-
land en België, bestuurd door Karel de Vijfde, 
de koning van Spanje, en maakten ze deel uit 
van het Habsburgse rijk. Onder hem regeerden 
prinsen en graven, waar Willem van Nassau er 
ook een van was. Dat verliep allemaal redelijk 
goed, tot de zoon van Karel V aantrad, Filips de 
Tweede, een extreme aanhanger van het katho-
lieke geloof. In die tijd waren het Calvinisme en 
de leer van Luther juist in opmars, wat botste 
met de opvattingen van Filips, die van mening 
was dat alle niet-katholieken ketters waren die 
de brandstapel verdienden. Willem van Nassau, 
prins van Oranje, ging daar tegenin en zorgde 
voor een opstand. In dit tweede, afsluitende al-
bum over Willem van Oranje wordt prachtig in 
beelden verteld hoe de strijd van Willem ver-
der verloopt, tot en met zijn gewelddadige ein-
de in Delft. 



Serie:  Code Kimono
Deel:   6
Titel:  Valstrik in Koh-e-Shar
Tekst:           Jean-Yves Brouard
Tekeningen: Francis Nicole
Blz.:  48
Genre: Avonturenstrip
Verschijnt: Augustus  

Uitvoering 1: SC, in kleur
Prijs:  € 10,95
ISBN:  978-90-343-0926-6

Uitvoering 2: HC, in kleur
Prijs:  € 19,95
ISBN:  978-90-343-0927-3

Kimono is de code, de roepnaam, van de 11e 
Franse vloot en de hoofdpersonen van de in deze 
reeks beschreven avonturen zijn de marinepilo-
ten die hun basis aanvankelijk op het vliegdek-
schip Clemenceau hadden en later op de Charles 
de Gaulle en vliegbasis Landivisiau.   

In dit album komt de nieuwe avonturen-
cyclus, die in deel 5 begon, pas goed op 
stoom! Na een reeks aanslagen in Europa, 
gepleegd door extremistische Islamitische 
groeperingen, raakt Frankrijk betrokken bij 
de strijd tegen de terroristen als dankzij de 
inzet van de marinejets een lijnvliegtuig on-
derschept wordt met aan boord een aantal 
aanvoerders van de terroristische groep Al 
Mountaqimoun. De Clemenceau wordt naar 
het Midden-Oosten gestuurd om als basis 
voor militaire acties te fungeren. Ook de 
Amerikaanse strijdkrachten zijn daar actief, 
maar hun acties zijn weinig succesvol en de 
komst van de Fransen zorgt voor de nodige 
wrijving...

Code Kimono 6
valstrik in Koh-e-Shar



de Zoon van de arend 12
Jena 1806

Serie: De zoon van de Arend
Deel:  12
Titel: Jena 1806 
Tekst:            Michel Faure
Tekeningen:   Michel Faure
Blz.: 56
Genre: Historische avonturenstrip
Verschijning: Oktober  

Uitvoering 1: SC, in kleur
Prijs: € 10,95
ISBN: 978-90-343-0931-0

Uitvoering 2: HC, in kleur
Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-343-0932-7

Uitvoering 3:  Speciale editie, gesigneerd en genum-
merd, 90 stuks, zeer groot formaat (27 x 38 cm), 56 
pagina’s in kleur.
Prijs:                € 79,95
ISBN:              978-90-343-0939-6
Let op: Wij verwachten grote belangstelling voor deze 
editie, ons advies is dan ook een exemplaar te laten 
reserveren bij uw stripwinkel of de uitgeverij.   

In het verleden heeft uitgeverij Arboris 
lange tijd de stripreeks De zoon van de 
Arend van de Franse tekenaar Michel 
Faure uitgegeven. Na 11 zeer populai-
re stripalbums over Morvan d’Andigny 
en zijn vrienden, die in de Napoleonti-
sche tijd avonturen beleven, werd het 
stil rond De zoon van de Arend, precies 
op het moment dat Morvan aan een ge-
waagde ontsnapping uit Engeland wilde 
beginnen. Toch heeft Michel Faure steeds 
doorgewerkt aan het twaalfde deel, dat 
hij dit keer volledig in kleur wilde schil-
deren. Dat album is nu klaar en zal in ok-
tober gaan verschijnen, en Michel Faure 
zal aanwezig zijn op de stripbeurs van 
Breda om er voor de liefhebbers een 
dédicace in te zetten. Om het prachtige 
schilderwerk van Michel alle ruimte te 
geven, verschijnt er van dit verhaal ook 
een strikt eenmalige, gelimiteerde en ge-
signeerde editie op formaat van de ori-
ginelen (bijna twee keer zo groot als de 
gewone albums).    
In dit deel 12 kan Morvan eindelijk ont-
vluchten uit Engeland, waarna hij zich bij 
het Napoleontische leger voegt, dat wel-
dra slag zal gaan leveren in Jena… 



Collectie:     Klassiekers gebundeld
Serie:  De Zoon van de Arend integrale uitgave
Deel:   1
Titel:  Revolutie 
Tekst:           Daniel Vaxelaire 
Tekeningen: Michel Faure
Blz.:  176
Genre: Historische avonturenstrip
Verschijning: Oktober  

Uitvoering 1: HC, in kleur
Prijs:  € 33,95
ISBN:  978-90-343-0933-4

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met dossier en 
ex-libris) 
De luxe versie is in linnen gebonden met een 
losse, van de normale HC afwijkende omslag. 
De oplage is gelimiteerd op 100 exemplaren, 
genummerd en gepreegd, en bevat een speciale 
ex-libris, eveneens met preeg.
Prijs:  € 59,95
ISBN:  978-90-343-0934-1

De zoon van de Arend is de stripreeks die vrij-
wel de hele carrière van Michel Faure heeft be-
geleid. Samen met zijn vriend Daniel Vaxelaire 
bedacht hij de reeks over een tweetal jonge 
Fransen, de een van rijke, adellijke afkomst, de 
ander uit een arm milieu, die elkaar bij toeval 
treffen in het Napoleontische leger en dikke 
vrienden worden. De eerste twee delen ver-
schenen bij uitgeverij Hachette, maar toen deze 
uitgever zijn hele stripafdeling van de hand 
deed, verhuisde de strip naar Humanoïdes As-
sociés. Deze uitgever, die destijds vooral SF uit-
gaf, wist niet goed wat ze aan moesten met een 
historische stripreeks en besloot na drie delen 
met de strip te stoppen. Uitgeverij Arboris, die 
de strip toen al in het Nederlands en Duits uit-
gaf, nam contact op met Michel Faure, en vanaf 
deel 6 werd de reeks rechtstreeks voor Arbo-
ris gemaakt. De 11 bestaande delen, aangevuld 
met het afsluitende deel 12, zullen de komende 
jaren in vier bundelingen heruitgegeven wor-
den, met nieuwe letteringen en telkens een uit-
gebreid dossier over de auteurs, de strip en de 
historische achtergrond.

De Zoon van de Arend integrale uitgave 1
Revolutie



Collectie XL 7
De bloemenman

Collectie: Collectie XL

Nr.:  7

Titel:           De bloemenman

Tekst:          Nicolas Antona

Tekeningen:   DERJI (Juliette Derenne)

Blz.:              80

Genre:           Avonturenstrip

Verschijning: september

Uitvoering 1: SC, in kleur

Prijs:  € 11,95

ISBN:  978-90-343-0935-8

Uitvoering 2:   HC

Prijs:       € 21,95

ISBN:            978-90-343-0936-5

Als Etienne Pietri na 20 lange jaren afwe-
zigheid terugkeert naar Ajaccio, op Cor-
sica, heeft hij nog geen idee dat zijn aan-
wezigheid de gevestigde orde in de stad 
zal verstoren en hij gezien wordt als een 
bedreiging die zo snel mogelijk het eiland 
af gejaagd moet worden. Er wordt een 
driebandsspel voorbereid, maar wordt 
Etienne Pietri de meester of een simpele 
pion? Wordt Vannina de koningin of het 
slachtoffer? Het wordt Etienne niet mak-
kelijk gemaakt, vooral niet omdat hij in 
zijn dromen geplaagd wordt door herin-
neringen aan zijn diensttijd bij de Franse 
Special Forces in Syrië en vergelijkbare 
brandhaarden...

De Bloemenman is het eerste resultaat 
van de samenwerking tussen scenarist 
Nicolas Antona en tekenares Juliette De-
renne, ofwel Derji. De originele Franse 
uitgave	 werd	 met	 groot	 succes	 gefinan-
cierd met behulp van crowdfunding. Door 
de kwaliteit van zowel teksten als teke-
ningen heeft dit losstaande verhaal zeker 
een plek verdiend in de collectie XL!

Drie dagen in de week treft hij commandant Lorec 
op een veilige plek, uit zicht van nieuwsgierige 

blikken. Hij was het die hem voorzag van alles wat 
hij nodig had voor de strafexpeditie. Want dat was 

het... een wraakactie, een vendetta.

Donderdag...

Ben je er klaar voor, 
Pietri? Je beseft toch 
wel dat wat je van plan 

bent strafbaar is 
en  onoffIcieel?

En dat zegt u? 
Hoor ik dat wel 

goed?

Maakt u zich geen zorgen, ik ben het gewend. 
Leun maar lekker achterover in uw stoel, 

maak een goeie fLes whisky open en luister 
naar de sirenes. Wat er ook gebeurt, u komt 

hier altijd als winnaar uit.

Wat ik wil zeggen 
is, dat als deze 

operatie eenmaal 
van start is ge-

gaan, ik je niet kan 
blijven helpen.

Wanneer is 
’t zover?

Gauw, heel 
gauw.
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Uitgeverij Arboris BV, Zelhem
www.arboris.nl
info@arboris.nl

Verspreiding Nederland:
Strips in voorraad (info@stripsinvoorraad.nl)

Van Ditmar Boekenimport BV (info@vanditmar.audax.nl)
Enkele titels zijn ook verkrijgbaar via het Centraal Boekhuis.

Verspreiding België:
Pinceel Stripverspreiding (orders@pinceel.be)


