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de complete beverpatroelje 7
ONDERGRONDS

Collectie:     Klassiekers gebundeld
Serie:  De complete Beverpatroelje
Deel:  7
Titel:  Ondergronds
Tekst:            Jean-Michel Charlier
Tekeningen:   MiTacq
Blz.:  176
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning: mei

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)
Prijs:  € 29,95
ISBN:  978-90-343-0848-1

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 200 exemplaren, 
genummerd en gepreegd,  en bevat een speciale 
ex-libris, eveneens met preeg.
Prijs:  € 59,95
ISBN:  978-90-343-0849-8

De zevende bundel van de avonturen van 
de Beverpatroelje opent met twee verha-
len (Twintig miljard onder de aarde en El 
Demonio) die zich onder de grond afspelen, 
in de wereld van de amateurspeleologie, 
een van de hobby’s van tekenaar MiTacq, 
die door zijn vaste scenarist Jean-Michel 
Charlier daarom twee scenario’s aangele-
verd krijgt waarin hij al zijn kennis op dat 
gebied kan gebruiken. Deze stripverhalen 
worden gevolgd door het verhaal Paspoort 
voor een andere wereld dat zich groten-
deels op zee afspeelt, met een spannende 
achtervolgingsrace. Naast deze lange ver-
halen is ook een aantal pagina’s korte ver-
halen opgenomen die MiTacq tekende als 
hij moest wachten op nieuwe teksten van 
Charlier, die erom bekend stond dat hij zijn 
teksten maar beetje bij beetje leverde.



de complete Mac Coy 3
SCALPENHANDEL

Collectie:     Klassiekers gebundeld
Serie:          De complete Mac Coy
Deel:           3
Titel:           Scalpenhandel
Tekst:          Jean-Pierre Gourmelen
Tekeningen:   Antonio Hernández Palacios
Blz.:              160 
Genre:           Western/Avonturenstrip
Verschijning: juni

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)
Prijs:       € 29,95
ISBN:            978-90-343-0875-7

Uitvoering 2:  Luxe HC, in kleur (met dossier en 
ex-libris) 
De luxe versie is gebonden in linnen met aparte 
stofomslag. De oplage is gelimiteerd op maxi-
maal 100 genummerde exemplaren met preeg 
en bevat een speciale ex-libris, eveneens met 
preegstempel.
Prijs:       € 59,95
ISBN:            978-90-343-0876-4

De avonturen van Alexis Mac Coy spelen 
zich af tegen het einde van de Amerikaanse 
burgeroorlog, ongeveer rond dezelfde tijd 
als die van Blueberry en De Blauwbloezen. 
Mac Coy draagt het uniform van de Zuide-
lijken als hij gevangen wordt genomen door 
Noordelijke troepen, maar aan het eind van 
de oorlog wordt hij wegens zijn dapperheid 
bevorderd tot sergeant-major en al gauw 
belast met een reeks moeilijke opdrachten.
Samen met zijn vaste tekstschrijver Gour-
melen maakte tekenaar Palacios tot en met 
1999 21 albums, die bij ons helaas allemaal 
op slecht houthoudend papier werden afge-
drukt, wat een ongelukkige combinatie was 
met de doorwerkte, kleurrijke stijl van de 
tekenaar. Voor deze bundelingen is daarom 
gekozen voor hoogwaardig machinecoated 
papier, dat ideaal is voor het werk van Pala-
cios. Elke bundel bevat drie complete ver-
halen, die opnieuw vertaald en geletterd 
zijn en waaraan een dossier wordt toege-
voegd met achtergrondinformatie en niet 
eerder gepubliceerde illustraties. 
In deze bundel zijn de verhalen De scalpen-
jagers, Little Big Horn en De duivelskloof 
opgenomen.



Serie:  De belofte van Schildpadeiland

Deel:   1

Titel:  Vuile spelletjes

Tekst:           Piatzszek

Tekeningen:  Tieko

Blz.:  48

Genre:  Historische avonturenstrip

Verschijning:  juni

  

Uitvoering 1:  SC

Prijs:       € 9,95

ISBN:  978-90-343-0866-5

Uitvoering 2: HC (beperkte oplage)

Prijs:  € 19,95

ISBN:  978-90-343-0867-2

NB: De illustraties op blz. 1 en 12 van deze folder zijn ook © Tieko.

In 1642, twee jaar nadat hij na een harde strijd 
Schildpadeiland heeft terugveroverd op de En-
gelsen, laat gouverneur Levasseur uit Frankrijk 
een schip vol vrouwelijke gevangenen overko-
men, die in de meeste gevallen veroordeeld zijn 
voor diefstal of prostitutie. Zijn bedoeling is dat 
deze vrouwen zullen trouwen met de al op het 
eiland aanwezige vrijbuiters en er zo permanente 
bewoning op het eiland tot stand komt. Drie van 
die vrouwen, Quitt, Apolline en Louise, komen 
onvoorbereid terecht in deze wrede en uitslui-
tend mannelijke wereld en sluiten vriendschap 
om elkaar te helpen en koste wat het kost te 
overleven. Maar in deze zware tijden zullen hun 
wensen en plannen al snel uiteen lopen, wat ge-
vaar oplevert voor hun vriendschap en zelfs voor 
hun leven…
De belofte van Schildpadeiland wordt geschre-
ven door Stéphane Piatzszek, die al voor veel 
Franse stripuitgevers strips heeft geschreven, en 
getekend door Tieko, waarvan Arboris al eerder 
de reeksen Hindenburg en Tomoë heeft uitgege-
ven. 

De belofte van Schildpadeiland 1
Vuile spelletjes



TANGUY en Laverdure 32
DE sabel van de woestijn

Serie:  Tanguy en Laverdure
Deel:   32
Titel:  De sabel van de woestijn
Tekst:           Zumbiehl & Buendia
Tekeningen:  Philippe
Blz.:  48
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning:  juni 

Uitvoering 1:  SC
Prijs:       € 9,95
ISBN:  978-90-343-0842-9

Uitvoering 2: HC (beperkte oplage)
Prijs:  € 19,95
ISBN:  978-90-343-0843-6

In het in het Midden-Oosten gelegen land Dahman 
staat koning Haroun onder druk van een naburige 
schurkenstaat, die zijn troepen samentrekt aan de 
grens en ieder moment het land binnen kan vallen. 
Een van de zoons van de koning blijkt een verrader, 
die heult met de vijand, en Tanguy en Laverdure, die 
door de Franse regering naar Dahman zijn gestuurd 
om te laten blijken dat Frankrijk achter de wettige 
regering staat, zullen daadwerkelijk in actie moeten 
komen als ze de val van Dahman nog willen voorko-
men. In dit album wordt het moordend spannende 
avontuur afgerond dat begon in Zanddiamanten 
en waarin scenaristen Frédéric Zumbiehl en Patrice 
Buendia, samen met tekenaar Sébastien Philippe, al 
bewezen dat Tanguy en Laverdure weer helemaal 
terug zijn!



JAN kordaat integraal 6
1981-1984

Collectie:     Klassiekers gebundeld
Serie:          Jan Kordaat Integraal
Deel:           6
Titel:           1959-1965
Tekst:          Duchâteau en Stoquart
Tekeningen:  Follet
Blz.:              ca. 176
Genre:           Avonturenstrip
Verschijning: Juni

Uitvoering:     HC, in kleur (met dossier)
Prijs:     € 29,95
ISBN:           978-90-343-0872-6

Na een lange pauze, veroorzaakt door 
het vertrek bij de strip van tekenaar/
scenarist Jijé, besluit uitgeverij Dupuis 
begin tachtiger jaren om de reeks een 
nieuw leven te geven. Als tekstschrijver 
wordt André-Paul Duchâteau aangezocht 
(en voor het tweede lange verhaal Jac-
ques Stoquart), terwijl René Follet de te-
keningen verzorgt. Na een eerste test via 
een kort verhaal, dat hier voor het eerst 
in album verschijnt, volgen twee lange 
verhalen en een kort tekstverhaal, maar 
de herlancering van de strip slaat niet 
echt aan en in 1984 komt er dan ook een 
(vooralsnog) definitief einde aan de avon-
turen van onze kordate speurder.
Met de verschijning van dit deel zijn nu 
alle avonturen van Jan Kordaat opnieuw 
uitgegeven.
De uitvoering van het boek is hetzelfde 
als de eerder bij uitgeverij Scratch ver-
schenen delen.





de complete sophie 4
Oud ijzer en edelstenen

Collectie:     Klassiekers gebundeld
Serie:  De complete Sophie
Deel:  4
Titel:  Oud ijzer en edelstenen 
Tekst:            Vicq
Tekeningen:   Jidéhem
Blz.:  160
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning: juli

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)
Prijs:  € 29,95
ISBN:  978-90-343-0868-9

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 af-
wijkende omslag. De oplage is gelimiteerd op 100 exemplaren, genummerd 
en gepreegd,  en bevat een speciale ex-libris, eveneens met preeg.

Prijs:  € 59,95
ISBN:  978-90-343-0869-6

Sophie vervolgt in deze vierde chronolo-
gische bundeling haar avonturen met een 
groot aantal korte verhalen die Jidéhem 
tekende in 1972 en 1973, afgewisseld met 
de langere verhalen Het pratende Blok en 
De kroon van Quitl Watnlawatl. De strip 
heeft inmiddels een vaste plaats veroverd 
binnen weekblad Robbedoes en ontbreekt 
in geen enkel themanummer van het blad, 
waardoor Jidéhem in die jaren een boeg-
beeld wordt van de ‘school van Marcinelle’, 
samen met tekenaars als Seron en uiteraard 
hun beider grote voorbeeld Franquin.   



Serie:  Code Kimono
Deel:   4
Titel:  Staatsgreep
Tekst:            Jean-Yves Brouard
Tekeningen:   Francis Nicole
Blz.:  48
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning:  juli

Uitvoering 1: SC, in kleur
Prijs:  € 9,95
ISBN:  978-90-343-0870-2

Uitvoering 2: HC, in kleur
Prijs:  € 19,95

ISBN:  978-90-343-0871-9

Kimono is de code, de roepnaam, van de 11e 

Franse vloot en de hoofdpersonen van de in 

deze reeks beschreven avonturen zijn de ma-

rinepiloten die hun basis aanvankelijk op het 

vliegdekschip Clemenceau hadden, en later op 

de grond op vliegbasis Landivisiau. 

In deel 2 van deze reeks begon een lang avon-

tuur dat zich afspeelt in het Afrikaanse land 

Mowanda, waar een door de Franse regering 

gesteund bewind aan de macht is. Een rebellen-

groep bedreigt de gevestigde orde en het Fran-

se vliegdekschip Clemenceau ligt daarom voor 

de kust van het land om zo nodig hulp te ver-

lenen. In dit vierde album wordt dat avontuur 

redelijk succesvol afgerond, al ziet dat er in het 

begin niet naar uit, met onder meer een door de 

rebellen gekidnapte Franse helikopter (inclusief 

Xavier Mittelberger en helikopterpilote Floria-

ne Wibot), die ingezet wordt om de president 

te overvallen, die zich in zijn in de jungle liggen-

de paleis heeft teruggetrokken, en het in actie 

komen van diverse binnenlandse groeperingen 

die de macht willen grijpen nu het gezag van 

de oude president wankelt. Bovendien moet de 

Franse regering ook nog proberen weer uit het 

land weg te komen zonder al te veel diploma-

tieke kleerscheuren...

Code Kimono 4
staatsgreep



Serie:  Konvooi

Deel:  16

Titel:  Bloedbanden

Tekst:           Morvan

Tekeningen:  Buchet

Blz.:  48 

Genre:  SF/Fantasy

Verschijning: juli

Uitvoering: SC, in kleur

Prijs:  € 9,95

ISBN:  978-90-343-0844-3

Nävis blijkt een zoon te hebben, Yanno, die 
is opgevoed door haar ergste vijand, consul 
Atsukau. Nog in de war door dit nieuws, moet 
ze toch al meteen in actie komen als er een groot 
gevaar dreigt: de hele bevolking van Konvooi 
raakt tijdelijk verlamd door de buitengewoon 
sterke psychische krachten van drie Yiarhu-kah, 
een moordenaarsras waar Yanno kortgeleden 
een lid van heeft uitgeschakeld. De Yiarhu-kah 
willen Yanno en zijn opdrachtgever Atsukau op-
sporen en buigen de koers van Konvooi af in de 
richting van een zwart gat. Omdat de menselij-
ke soort ongevoelig is voor dergelijke mentale 
krachten, zijn Nävis en haar zoon de enigen die 
Konvooi kunnen redden, maar daarvoor moe-
ten ze wel de confrontatie aangaan met de Yiar-
hu-kah, die ervan overtuigd zijn dat ze die strijd 
makkelijk zullen winnen.

konvooi 16
bloedbanden
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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)


