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DE DERDE ZOON 
VAN ROME

Een alternatieve kijk op de geschiedenis van 
Rome, dankzij de derde zoon van Rome

18 ju2i 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-275-1

9 juli 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-276-8

DE DERDE ZOON VAN ROME 4/5:
Caesar en Vercingetorix
Scenario: Laurent Moënard
Tekeningen: Daniel Garcia
Inkleuring: Facio
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Korte inhoud
Begin 52 voor Christus bestaat het 
triumviraat Pompeius-Caesar-Crassus 
alleen nog maar op papier. Er heerst 
anarchie in Rome. Caesar besluit 
erheen te trekken om de macht te 
heroveren, maar de Gallische stammen 
komen in opstand en Caesars aanwe-
zigheid in Gallië is van het grootste 
belang. De druïden kunnen, op hun 
beurt, rekenen op steun uit onver-
wachte hoek: de orde van de derde 
zoon van Rome staat aan hun kant…

•	 Vierde	deel	in	deze	
historische	reeks	van	
Laurent	Moënard,	die	zijn	
eigen	draai	geeft	aan	de	
geschiedenis

•	 Dankzij	het	tekenwerk	van	
Daniel	Garcia	hoor	je	het	
wapengekletter	tot	in	je	
luie	zetel

•	 Met	Caesar	en	
Vercingetorix	komt	de	
derde	zoon	van	Rome	wel	
heel	dichtbij!

•	 Softcovereditie. De	gelimi-
teerde	hardcover	verschijnt	
in	juni.

23 januari 52 voor Christus, in 
Keltisch Gallië. In de buurt van 
Cenabum (Orléans), hoofdstad 
van de Carnutes en religieus 

centrum voor Gallische druïden.

Dood aan de 
Romeinen!

Moge 
Toutatis ons 

bijstaan!

Sla dood die 
Romeinen!

Raahhh raahh!

#6 sept ‘20 #8 sept ‘20

reeds verschenen

#7 juli ‘21 #9 juli ‘21



Travis
Futuristische actie op interplanetaire schaal

9 juli 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-293-5

Travis 13:
IJzeren killers
Scenario: Fred Duval
Tekeningen: Christophe Quet
Inkleuring: Pierre Schelle
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Korte inhoud
Terwijl de narco’s op het punt staan 
om Mexico in hun macht te krijgen, 
komt Vlad op het spoor van zijn 
oude makker, die mysterieus was 
verdwenen, midden in het oorlogs-
gebied. Travis verschuilt zich in de 
jungle van Chiapas, bij de kinderen 
van Marcos, en strijdt aan de zijde van 
de zapatistische rebellen voor een 
eerlijke verdeling van het Mexicaanse 
grondgebied…
Nadat we in het vorige deel Vlad Nyrki 
volgden op zijn zoektocht doorheen 
Mexico, duikt onze intergalactische 
avonturier Travis in deze gloednieuwe 
aflevering van onze favoriete science-
fictionreeks weer op.

•	 Fred	Duval	(Carmen Mc 
Callum)	is	zonder	meer	
een	sciencefiction-groot-
meester,	maar	ook	voor	
West Legends	schrijft	hij	
een	scenario

•	 Duval	–	Quet	is	een	gewel-
dige	tandem	die	garant	
staat	voor	pure	actie!

Mexico, boven de 
jungle in Chiapas, 

juni 2048.

Doelwit in zicht, 
achterklep openen 
voor drop over 

30 seconden.
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#10 sept ‘16

#6 mei ‘11 #8 apr ‘13

#12 nov ‘20

reeds verschenen

#11 aug ‘19

#7 maa ‘12 #9 nov ‘14

#13 juli ‘21



Carmen mc callum
Who you gonna call? Carmen Mc Callum!

9 juli 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-294-2

Carmen Mc Callum 13:
Bandiagara
Scenario: Fred Duval
Tekeningen: Emem
Inkleuring: Florent Calvez
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Korte inhoud
2056. Wat is er aan de hand in het 
opslagcentrum voor radioactief afval 
bij het klif van Bandiagara in Mali? 
Er zijn anomalieën vastgesteld in de 
gegevens. Uit veiligheidsoverwe-
gingen is het centrum niet gelinkt aan 
het wereldwijde netwerk. De informa-
ticus die het zaakje ter plaatse moest 
onderzoeken, is vermoord terugge-
vonden in de straten van Bamako… 
daarom krijgt Carmen de opdracht om 
de hacker, Pacman, naar Bandiagara te 
escorteren.
In Bandiagara wordt er een prijs op 
het hoofd van Carmen Mc Callum 
gezet. Is Fred Duval van plan zijn 
hoofdpersonage aan haar einde te 
laten komen? 

•	 Fred	Duval	(Travis) is	
zonder	meer	een	science-
fiction-grootmeester,	maar	
ook	voor Jeremiah Johnson 
schreef	hij	het	scenario

•	 Emem	weet	als	geen	ander	
futuristische	scènes	tot	
leven	te	brengen
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reeds verschenen

#13 juli ‘21#10 sept ‘16

#6 mei ‘11 #8 apr ‘13

#12 nov ‘20#11 aug ‘19

#7 maa ‘12 #9 nov ‘14



ONMENSELIJK
Een beklijvend verhaal over een dystopische wereld!

9 juli 2021
Hardcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,80
ISBN: 978-94-6394-289-8

17 september 2021
Softcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,45
ISBN: 978-94-6394-290-4

Onmenselijk
one-shot
Scenario: Valérie Mangin & Denis Bajram
Tekeningen: Thibaud de Rochebrune
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Korte inhoud
In een vlaag van waanzin stort een 
klein ruimteschip op verkennings-
missie neer op een onbekende 
planeet. Dankzij de tussenkomst van 
een school reuzenkwallen komen de 
vijf overlevenden weer boven water 
en kunnen ze al zwemmend een 
eiland bereiken. Tot hun verbazing 
worden zij daar begroet door een 
groep primitieve en goedmoedige 
mensen. Deze mannen en vrouwen, 
met hun bevroren glimlach, zijn echter 
kannibalen, al blijkt hun totale volg-
zaamheid nog hun meest verontrus-
tende eigenschap. 
Zijn de schipbreukelingen genood-
zaakt om zich te onderwerpen aan de 
wil van het mysterieuze “Grote Alles”? 

•	 Een	nieuw	sciencefiction-
verhaal	van	Valérie	Mangin	
en	Denis	Bajram

•	 Thibaud	de	Rochebrune	
geeft	zich	helemaal	in	zijn	
tekeningen

•	 Onmenselijk	combineert	
een	beklemmend	verhaal	
met	een	filosofische	fabel,	
en	stelt	tegelijkertijd	onze	
eigen	menselijkheid	in	
vraag:	zijn	lijden	en	pijn	de	
onontkoombare	prijs	voor	
de	vrijheid	?

•	 uit	de	collectie	Vrije Vlucht

•	 Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour)	De	softcovereditie	
verschijnt	in	september.

#1 juli ‘21

Er is niets 
prachtigs aan, 

kapitein. sta je er 
wel bij stil dat je 
gedrag volkomen 
irrationeEl is?

Chill nu, 
ellis! hang 

’s niet altijd 
de robot uit. 

Je verliest de 
controle over 

het schip, kapitein. 
We verkeren in 
groot gevaar.

ach neE, Ellis! 
deze planeEt 

is veEl te mooi 
om gevaarlijk 

te zijn!

de kunstmatige 
atmosfeEr 

van het schip 
is perfect 
in balans.

geEn 
bacteriële 
of virale 
infecties.

geEn 
straling.

het ecosysteEm 
van het toEstel 

is perfect 
afgesteld.

Stop met 
zeuren, 
ellis. Jullie robots 

hebben geEn 
zin voor 

schoonheid!

dit gaat 
niet over 

schoonheid.

miller, jij beseft 
niet eEns dat we 

zullen neErstorten 
op die planeEt, door 

de koErs die jij 
hebt ingesteld!
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kendo: De weg 
van het zwaard

Slotdeel van deze samoeraireeks waarin 
mythe en realiteit samenkomen

9 juli 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-280-5

kendo: DE WEG VAN HET ZWAARD 3/3:
Het branden van de geest
Scenario: Christophe Bec
Tekeningen: Federico Ferniani
Inkleuring: Luca Saponti
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Korte inhoud
Om de opvoeding van zijn zoon Mikedi 
te vervolmaken, vertrouwt Nakamura 
Ito, de machtige Japanse oorlogsheer, 
hem toe aan een ronin, Miyamoto 
Musashi… een legendarische samoerai, 
de grootste zwaardmeester uit het 
keizerrijk. Samen leggen de meester 
en de leerling een lange weg af, die 
hen uiteindelijk tot bij de hoofdstad, 
Edo, brengt. Daar wacht de Keizerin op 
Mikedi om met hem te trouwen. Maar 
de weg van het zwaard is geen rechte 
lijn: Mikedi leert de geneugten des 
levens kennen, de pijn van de strijd en 
de perverse zoetheid van verraad, van 
het leengoed Nakamura tot de drij-
vende steden van Kido, van het Paleis 
der Smaken tot de Pagode van Plezier.

•	 Verstripping	van	De weg 
van het zwaard,	de	succes-
roman	van	Thomas	Day

•	 Met	de	schilderachtige	
tekeningen	van	Federico	
Ferniani	voel	je	de	sfeer	
van	zeventiende-eeuws	
Japan

Als duizend wilde bloemen 
golvend in een poel van turkoois 
water, omzoomd met as, had de 
vloot van het vierde en het 
vijfde leger geduldig op ons 
gewacht.

Na het onthoofden van 
hun generaals hadden 
Musashi en ik het commando 
overgenomen.

Onze broedermoord 
was abrupt tot een 
einde gekomen. Een 
noodzakelijk status 
quo.

Het zou dom zijn 
geweest om elkaar te 
confronteren...

De volgende dag trokken 
we verder naar Edo. Ik 
kon niet wachten om in de 
hoofdstad van het Rijk 
aan te komen.

#1 okt ‘13

reeds verschenen

#2 jan ‘19 #3 juli ‘21
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Goud onder 
de sneeuw
Slotdeel van deze westernreeks over de 
zucht naar avontuur… en naar goud!

9 juli 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-282-9

GOUD ONDER DE SNEEUW 3/3:
Hier ben je wat je doet
Adaptatie en dialogen: Eric Stalner
Tekeningen: Jean-Marc Stalner
Inkleuring: Bruno Pradelle & Rémy Langlois
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Korte inhoud
1897. Matt, een jonge Amerikaanse 
boer, ontvlucht de familieboerderij op 
zoek naar avontuur. Hij vertrekt rich-
ting Klondike, een rivier in Alaska die 
weldra het voorwerp van vele dromen 
zal zijn. Er is namelijk goud gevonden, 
veel goud. Om het kostbare metaal in 
handen te krijgen moet Matt vijandige 
bergen en wilde rivieren trotseren. 
Langzaam dringt de jongeman steeds 
dieper het hoge Noorden in… 
Volg de ongelooflijke odyssee van 
vijftigduizend mensen, waaronder 
schrijver Jack London, die hebben en 
houden achterlieten voor een droom 
van goud in een ijzig koude woestijn… 
en dat allemaal door een krantenkop: 
‘Tonnen goud in Alaska’!

•	 Verstripping	van	de	gelijk-
namige	roman	van	Nicolas	
Vanier

•	 Éric	Stalner	(De Buit)	kent	
wat	van	romanverstrip-
pingen,	hij	schrijft	het	
scenario	en	maakt	ook	de	
tekeningen,	samen	met	zijn	
broer,	Jean-Marc	Stalner

Rooaaaaaarrr!

Grrrrrrr!

Rustig aan, 
jongens!

En scheer 
je weg jij!

Vooruit!

Rooaaarrrrrr!

Ik ben niet 
meer dezelfde.

Enkele maanden geleden zou ik er als 
een haas vandoor zijn gegaan …

- 3 -
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#1 nov ‘14 #3 juli ‘21

reeds verschenen

#2 feb ‘16



West Legends
Achter elk verhaal uit het Wilde Westen schuilt 

een bijzonder individu. Een legende.

9 juli 2021
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-287-4

20 augustus 2021
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-288-1

West legends 2/6:
BILLY THE KID – The Lincoln County War
Scenario: Christophe Bec
Tekeningen: Lucio Leoni & Emanuela Negrin
Inkleuring: J. Nanjan
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Korte inhoud
Zomer 1878. In amper enkele 
maanden tijd is de hoofdstraat van 
Lincoln veranderd in een van de 
gevaarlijkste plaatsen van Amerika, 
door het geschil over een handels-
monopolie tussen twee rivaliserende 
partijen: Murphy & Dolan vs. Tunstall 
& McSween. Die laatsten hebben een 
eigen militie gevormd: The Regulators. 
Een van die cowboys is Billy the Kid. 
De koelbloedige moord op Tunstall zet 
het hele district in vuur en vlam. Billy 
zweert een dure eed om de daders te 
doden en zo zijn mentor te wreken. 
In het heetst van de strijd raken de 
Regulators omsingeld door Dolans 
mannen en de cavalerie. Als ratten 
in de val bereiden ze zich voor op 
een langdurige belegering. Door zijn 
volharding en koelbloedigheid in die 
storm van kogels en vlammen, wordt 
the Kid de onbetwiste leider van The 
Regulators.

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

•	 Unieke	conceptreeks	in	
het	westerngenre	van	
Jean-Luc	Istin	(Elfen, De 
meester-inquisiteurs)	

•	 6	one-shots	met	telkens	
een	hoofdrol	voor	een	
legende	uit	de	Far	West

•	 Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour)	De	softcovereditie	
verschijnt	in	augustus.

Buckshot
Hoofdstuk I

Rechteroever 
van de Tularosa, 
Nieuw-Mexico.

Einde van de 
winter, 1878.

Blazer’s 
Mills!...

- 3 -

#1 sept ‘20

reeds verschenen

#2 juli ‘21



9 juli 2021
onze zomerse uitgaven

Travis 13
softcover

Goud onder de 
sneeuw 3
hardcover

Carmen Mc Callum 13
softcover

West Legends 2
hardcover

Onmenselijk
hardcover

De derde zoon van 
rome 4
softcover

De weg van het 
zwaard 3
hardcover



West Legends
Achter elk verhaal uit het Wilde Westen schuilt 

een bijzonder individu. Een legende.

9 juli 2021
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-287-4

20 augustus 2021
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-288-1

West legends 2/6:
BILLY THE KID – The Lincoln County War
Scenario: Christophe Bec
Tekeningen: Lucio Leoni & Emanuela Negrin
Inkleuring: J. Nanjan
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Korte inhoud
Zomer 1878. In amper enkele 
maanden tijd is de hoofdstraat van 
Lincoln veranderd in een van de 
gevaarlijkste plaatsen van Amerika, 
door het geschil over een handels-
monopolie tussen twee rivaliserende 
partijen: Murphy & Dolan vs. Tunstall 
& McSween. Die laatsten hebben een 
eigen militie gevormd: The Regulators. 
Een van die cowboys is Billy the Kid. 
De koelbloedige moord op Tunstall zet 
het hele district in vuur en vlam. Billy 
zweert een dure eed om de daders te 
doden en zo zijn mentor te wreken. 
In het heetst van de strijd raken de 
Regulators omsingeld door Dolans 
mannen en de cavalerie. Als ratten 
in de val bereiden ze zich voor op 
een langdurige belegering. Door zijn 
volharding en koelbloedigheid in die 
storm van kogels en vlammen, wordt 
the Kid de onbetwiste leider van The 
Regulators.

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

•	 Unieke	conceptreeks	in	
het	westerngenre	van	
Jean-Luc	Istin	(Elfen, De 
meester-inquisiteurs) 

•	 6	one-shots	met	telkens	
een	hoofdrol	voor	een	
legende	uit	de	Far	West

•	 Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour)	De	softcovereditie	
verschijnt	in	augustus.

Buckshot
Hoofdstuk I

Rechteroever 
van de Tularosa, 
Nieuw-Mexico.

Einde van de 
winter, 1878.

Blazer’s 
Mills!...
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#1 sept ‘20

reeds verschenen

#2 juli ‘21



24 UREN VAN 
LE MANS 
Nieuw deel in de razendsnelle collectie PLANKGAS

20 augustus 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-291-1

17 september 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-292-8

24 UREN VAN LE MANS 2: 
1968-1969: Rennen heeft geen zin…
Scenario: Youssef Daoudi
Tekeningen: Christian Papazoglakis & Robert Paquet
Inkleuring: Tanja Cinna
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Korte inhoud
1969. Aan de start van de 24 Uren 
van Le Mans staan alle piloten klaar 
om naar hun bolides te rennen. Alle 
piloten, op één na: Jacky Ickx. Uit 
protest tegen de ‘Le Mansstart’ en 
naar aanleiding van het ongeluk van 
zijn vriend Willy Mairesse tijdens 
de regenachtige editie van 1968, 
wandelt Ickx naar zijn GT40. Hij 
vertrekt als laatste met zijn verou-
derde Ford-model en haalt een na een 
de te duchten Porsches in. Ondanks 
zijn jonge leeftijd laat het Belgische 
wonderkind naast zijn pure snelheid 
ook een uitstekend gevoel voor 
tactiek zien… 
In dit nieuwe album van de 24 Uren 
van Le Mans lees je over twee van 
de beroemdste edities en staan de 
‘oerwagens’ in de spotlights: twee 
keer haalt Ford het met zijn mythi-
sche GT40 tegen een reeks recentere 
modellen.

•	 In	dit	album	staat	niemand	
minder	dan	Jacky	Ickx	
centraal,	het	Belgische	
‘enfant	terrible’	van	de	
autowereld

•	 Plankgas	staat,	zoals	
steeds,	garant	voor	brul-
lende	motoren	en	pure	
suspense

•	 Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour)	De	softcovereditie	
verschijnt	in	september.

#2 aug ‘21#1 

Mooi werk, 
heren.

De officiële goedkeuring is geregeld. 
Goed dat ik het hele bedrijf, tot zelfs de 
secretaresses, heb gemobiliseerd om de 

25 stuks op tijd klaar te hebben!

 Ze moeten wel worden afgesteld… 
gelukkig helpen de beweeglijke kleppen 

om de wagen bij hoge snelheden 
stabiel te houden…

Zonder die dingen zouden ze onbe-
stuurbaar zijn, Steinemann.

Ze zijn ontworpen met het oog op 
snelheid, en je weet waar we zo 
snel mogelijk naartoe moeten.

Ja, meneer 
Piëch, maar Le 
Mans is meer 
dan alleen de 
Hunaudières… 

de ligging in de 
bochten moet 
nog beter…

…en de bedrijfszekerheid is ook nog ’n vraag-
teken. We kunnen dan wel rekenen op de 908’s 

om onze kansen te verhogen, maar…

Luister eens, 
Steinemann…

De toekomst van 
het bedrijf hangt 
af van deze bolide!

Dus doe wat je moet doen. Laat de 
werkplaatsen dag en nacht draaien, 

werf de beste piloten aan…

en dan proefritten, 
proefritten, 

proefritten!

- 3 -

reeds verschenen



Relieken
Slotdeel van dit historisch tweeluik vol strijd en geschiedenis

20 augustus 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-295-9

Relieken 2/2:
Het eeuwige leven
Scenario: Koldo Azpitarte
Tekeningen & inkleuring: Angel Unzueta

H
isto

risc
h

/Ac
tie

Korte inhoud
Elf avonturiers om het christelijke 
geloof te redden… De gezanten van 
koning Lodewijk de Heilige krijgen 
de opdracht om de heilige relieken 
van het christendom te verzamelen. 
Guillaume d’Uzès en zijn zootje 
ongeregeld zijn op zoek naar het 
graf van Lazarus, maar ze krijgen te 
maken met een dubbele dreiging: de 
aanvallen van Assassijnen die het op 
Guillaumes dochter hebben gemunt, 
en de verrader in hun midden! Door 
haar schoonheid en haar strategische 
belang in de ogen van hun vijanden 
wordt Marie een doelwit. Daarom 
besluit Guillaume haar te vertellen 
over haar afkomst en haar mee te 
nemen naar Jaffa, waar het gevaar om 
elke hoek loert…

•	 Scenario	van	Koldo,	met	
schitterende	tekeningen	
van	Ángel	Unzueta,	die	
in	New	York	voor	Marvel	
en	DC	Comics	werkt	
(Wolverine, Star Wars,…)

•	 Voor	de	liefhebbers	van	
Tempelridder	en	elk	boek	
dat	met	de	kruisvaarten	te	
maken	heeft

slot va
n 

de reeks

#1 maa ‘13

reeds verschenen

#2 aug ‘21



medici’s
Een gewelddadig en passioneel fresco  

vol kunstgeschiedenis, oorlog,  
vriendschap, liefde en verraad:  

dit is de saga van de Medici.

20 augustus 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-285-0

17 september 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-286-7

Medici’s 4/5:
Cosimo I – van kruimels tot festijn
Scenario: Olivier Peru
Tekeningen: Francesco Mucciacito
Inkleuring: Digikore Studios

H
isto

risc
h

/D
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m
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Korte inhoud
In Florence komt een nieuwe heer aan 
de macht, een doodgewone Medici 
uit de jongste tak van de familie. De 
jongeman is amper achttien en de 
grote Florentijnen scharen zich alleen 
maar achter hem omdat hij onbekend 
is, volgzaam, arm, en ambitie noch 
invloed heeft. Hij lijkt voorbestemd 
voor een toekomst als marionet, maar 
de jonge Cosimo gaat vriend en vijand 
verbazen. Beetje bij beetje onthult hij 
zijn ware karakter… hij blijkt oorlogs-
zuchtig, manipulatief, meedogenloos, 
visionair en een begaafd strateeg. Hij 
lijkt zelfs in staat Toscane voor altijd 
te veranderen. Kan die jongen, in wie 
niemand gelooft, de grootste Medici 
worden van zijn eeuw?

•	 Schitterende,	historische		
reeks	van	Olivier	
Peru	(Elfen, Dwergen, 
Androïden)	over	de	
beroemdste	heersers-	
familie	van	de	Renaissance.

•	 Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour)	De	softcovereditie	
verschijnt	in	september.

Toscane, 
Florence, 1537.

Hoewel de familie de’ Medici weer heerste binnen 
mijn muren, met voor het eerst een heuse hertog 
aan het hoofd, wankelden mijn instellingen en 
vreesde de bevolking voor zijn vrijheden… En ik, Florence, ik was vooral beducht voor hertog 

Alessandro, een van die de’ Medici’s die minder van mij 
hield dan van zichzelf.

Haal er maar snel nog een 
paar andere vrouwen bij, 

Lorenzaccio, als je niet wilt 
dat ik jou op handen en knieën 
zet om me verder te vermaken.

Noem me niet zo, 
Alessandro! De hele 
stad doet dat, en ik 
heb er de smoor in!

Ik noem je zoals 
ik wil, neefje! Ik 

ben de hertog 
van Florence!

En vannacht heb ik 
zin om te neuken 
tot mijn snikkel 

er afvalt!

En jullie: 
verdwijn! Als 

jullie te bezopen 
zijn om me te 

verwennen, heb 
je hier niks meer 

te zoeken!

3

reeds verschenen

#4 aug ‘21#3 juni ‘20#2 feb ‘19#1 feb ’18



EEN PAUS IN DE GESCHIEDENIS
Alexander VI

Een pontificale reis door de westerse geschiedenis

20 augustus 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-297-3

17 september 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-298-0

een paus in de geschiedenis 4:
Alexander VI – de heerschappij van de Borgia’s 1/2
Scenario: Simona Mogavino
Tekeningen & inkleuring: Alessio Lapo
Dossier: Bernard Lecompte

H
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Korte inhoud
Rome, 26 augustus 1492. Rodrigo 
Borgia, neef en adoptiefzoon van paus 
Calixtus III, neemt plaats op de pausel-
ijke troon! Dankzij corruptie en politiek 
gemanoeuvreer in de Romeinse curie 
verslaat hij zijn grote rivaal, Giuliano 
delle Rovere, de latere Julius II, en 
wordt de 214e bisschop van Rome, 
paus van de katholieke Kerk. Terwijl 
hij geniet van zijn moment, grommelt 
het volk… Alexander VI regeert elf 
jaar lang zonder scrupules. Elf jaar vol 
schandalen en manipulatie, gesjacher 
en chantage en hij draait zijn hand ook 
niet om voor moord en vergiftiging, 
als het moet. Hij misbruikt zijn macht 
om zijn eigen familie voor te trekken 
en een enorme rijkdom te vergaren. 
Alexander VI heeft niet minder dan 
zes erkende kinderen, en vast nog 
wat meer met zijn drie à vier verschil-
lende maîtresses. Deze paus met zijn 
duivelse reputatie heeft vier passies: 
familie, vrouwen, luxe en macht!

•	 Pausen	zijn	veel	meer	dan	
priesters	van	Rome,	het	
zijn	krijgsheren,	diplo-
maten…	of	in	het	geval	van	
Alexander	VI:	machtswel-
lustelingen	met	een	(on)
gezond	libido

•	 Scenario	van	
Simona	Mogavino	
(Bloedkoninginnen),	met	
tekeningen	van	Alessio	
Lapo

•	 Eerste	deel	van	een	twee-
luik	over	Alexander	VI

•	 Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour)	De	softcovereditie	
verschijnt	in	september.

#1 apr ‘21 #3 mei ‘21

reeds verschenen

#2 apr ‘21 #4 aug ‘21



Aspis
Voorlaatste deel van deze bovennatuurlijke detectivereeks

20 augustus 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-333-8

Aspis 7/8:
Het mysterie van de kromme mummie
Scenario: Thierry Gloris
Tekeningen: Emmanuel Despujol
Inkleuring: Cyril Saint-Blancat
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Korte inhoud
In dit nieuwe onderzoek duiken we 
regelrecht de familiegeschiedenis van 
Flora in, want… wat weet je eigenlijk 
echt van je familie? Je spreekt met 
elkaar af, je eet samen en viert feest, 
maar de diepste geheimen komen 
maar heel traag aan de oppervlakte. 
Flora Vernet beseft dat haar instinct 
voor het bovennatuurlijke is ontstaan 
in de schoot van haar familie. Dus 
wanneer haar rijke tante bij haar 
aanklopt, voelt Flora aan haar dikke 
teen dat het weleens kan gaan 
spoken… 

•	 In	dit	zevende	deel	krijgen	
we	een	inkijk	in	de	fami-
liebanden	en	de	roots	van	
Flora,	maar	wat	komt	die	
mummie	daar	in	Ra’s	naam	
doen?

•	 Geniaal	scenario	van	
Thierry	Gloris	(Valois, 
Bloedkoninginnen)	met	
paranormale	tekeningen	
van	Emmanuel	Despujol

#5 aug ‘19

#1 mei ‘11 #3 feb ‘14

#7 aug ‘21

reeds verschenen

#6 jan ‘20

#2 apr ‘12 #4 juli ‘16



De Baron
Prachtig boek waarin de Baron von Münchhausen zijn 
onwaarschijnlijkste avonturen voor een laatste keer bovenhaalt

20 augustus 2021
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-296-6

De Baron
One-shot
Scenario, tekeningen & inkleuring: Jean-Luc Masbou
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Korte inhoud
In de herfst van zijn leven krijgt de 
Baron von Münchhausen te horen 
dat er een boek is verschenen over 
zijn avonturen. Een boek dat hem 
populariteit oplevert, en een zekere 
naamsbekendheid over de grenzen 
heen, jazeker, maar… het confronteert 
hem ook met zijn eigen sterfelijk-
heid. Bovendien is de Baron een 
rasverteller en niet zomaar een held 
van papier. Daarom besluit de Baron 
voor een laatste keer de puntjes 
op de ü te zetten, en niemand doet 
dat zo bevlogen als de Baron von 
Münchhausen!

•	 Een	verhaal	vol	humor	
en	avontuur,	vol	zelfspot,	
waarin	het	stripverhaal	een	
extra,	verhalende	dimensie	
krijgt

•	 De	alom	bekende	verhalen	
van	de	baron	in	een	
schitterend,	kleurrijk	jasje	
gestoken	door	Jean-Luc	
Masbou (Sabels en 
Galjoenen)

#1 aug ‘21

one-shot

one-shot



20 augustus 2021
onze zomerse uitgaven

24 uren van 
 le mans 2
hardcover

De Baron
hardcover

Relieken 2
hardcover

West Legends 2
softcover

Medici’s 4
hardcover

Alexander IV 1
hardcover

Aspis 7
softcover



24 UREN VAN 
LE MANS 
Nieuw deel in de razendsnelle collectie PLANKGAS

20 augustus 2021
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-291-1

17 september 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-292-8

24 UREN VAN LE MANS 2: 
1968-1969: Rennen heeft geen zin…
Scenario: Youssef Daoudi
Tekeningen: Christian Papazoglakis & Robert Paquet
Inkleuring: Tanja Cinna
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Korte inhoud
1969. Aan de start van de 24 Uren 
van Le Mans staan alle piloten klaar 
om naar hun bolides te rennen. Alle 
piloten, op één na: Jacky Ickx. Uit 
protest tegen de ‘Le Mansstart’ en 
naar aanleiding van het ongeluk van 
zijn vriend Willy Mairesse tijdens 
de regenachtige editie van 1968, 
wandelt Ickx naar zijn GT40. Hij 
vertrekt als laatste met zijn verou-
derde Ford-model en haalt een na een 
de te duchten Porsches in. Ondanks 
zijn jonge leeftijd laat het Belgische 
wonderkind naast zijn pure snelheid 
ook een uitstekend gevoel voor 
tactiek zien… 
In dit nieuwe album van de 24 Uren 
van Le Mans lees je over twee van 
de beroemdste edities en staan de 
‘oerwagens’ in de spotlights: twee 
keer haalt Ford het met zijn mythi-
sche GT40 tegen een reeks recentere 
modellen.

•	 In	dit	album	staat	niemand	
minder	dan	Jacky	Ickx	
centraal,	het	Belgische	
‘enfant	terrible’	van	de	
autowereld

•	 Plankgas	staat,	zoals	
steeds,	garant	voor	brul-
lende	motoren	en	pure	
suspense

•	 Softcovereditie. De	gelimi-
teerde	hardcover	verschijnt	
in	augustus.

#2 aug ‘21#1 

Mooi werk, 
heren.

De officiële goedkeuring is geregeld. 
Goed dat ik het hele bedrijf, tot zelfs de 
secretaresses, heb gemobiliseerd om de 

25 stuks op tijd klaar te hebben!

 Ze moeten wel worden afgesteld… 
gelukkig helpen de beweeglijke kleppen 

om de wagen bij hoge snelheden 
stabiel te houden…

Zonder die dingen zouden ze onbe-
stuurbaar zijn, Steinemann.

Ze zijn ontworpen met het oog op 
snelheid, en je weet waar we zo 
snel mogelijk naartoe moeten.

Ja, meneer 
Piëch, maar Le 
Mans is meer 
dan alleen de 
Hunaudières… 

de ligging in de 
bochten moet 
nog beter…

…en de bedrijfszekerheid is ook nog ’n vraag-
teken. We kunnen dan wel rekenen op de 908’s 

om onze kansen te verhogen, maar…

Luister eens, 
Steinemann…

De toekomst van 
het bedrijf hangt 
af van deze bolide!

Dus doe wat je moet doen. Laat de 
werkplaatsen dag en nacht draaien, 

werf de beste piloten aan…

en dan proefritten, 
proefritten, 

proefritten!

- 3 -

reeds verschenen



medici’s
Een gewelddadig en passioneel fresco  

vol kunstgeschiedenis, oorlog,  
vriendschap, liefde en verraad:  

dit is de saga van de Medici.

20 augustus 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-285-0

17 september 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-286-7

Medici’s 4/5:
Cosimo I – van kruimels tot festijn
Scenario: Olivier Peru
Tekeningen: Francesco Mucciacito
Inkleuring: Digikore Studios
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Korte inhoud
In Florence komt een nieuwe heer aan 
de macht, een doodgewone Medici 
uit de jongste tak van de familie. De 
jongeman is amper achttien en de 
grote Florentijnen scharen zich alleen 
maar achter hem omdat hij onbekend 
is, volgzaam, arm, en ambitie noch 
invloed heeft. Hij lijkt voorbestemd 
voor een toekomst als marionet, maar 
de jonge Cosimo gaat vriend en vijand 
verbazen. Beetje bij beetje onthult hij 
zijn ware karakter… hij blijkt oorlogs-
zuchtig, manipulatief, meedogenloos, 
visionair en een begaafd strateeg. Hij 
lijkt zelfs in staat Toscane voor altijd 
te veranderen. Kan die jongen, in wie 
niemand gelooft, de grootste Medici 
worden van zijn eeuw?

•	 Schitterende,	historische		
reeks	van	Olivier	
Peru	(Elfen, Dwergen, 
Androïden)	over	de	
beroemdste	heersers-	
familie	van	de	Renaissance.

•	 Softcovereditie. De	gelimi-
teerde	hardcover	verschijnt	
in	augustus.

#4 aug ‘21#3 juni ‘20#2 feb ‘19#1 feb ’18

Toscane, 
Florence, 1537.

Hoewel de familie de’ Medici weer heerste binnen 
mijn muren, met voor het eerst een heuse hertog 
aan het hoofd, wankelden mijn instellingen en 
vreesde de bevolking voor zijn vrijheden… En ik, Florence, ik was vooral beducht voor hertog 

Alessandro, een van die de’ Medici’s die minder van mij 
hield dan van zichzelf.

Haal er maar snel nog een 
paar andere vrouwen bij, 

Lorenzaccio, als je niet wilt 
dat ik jou op handen en knieën 
zet om me verder te vermaken.

Noem me niet zo, 
Alessandro! De hele 
stad doet dat, en ik 
heb er de smoor in!

Ik noem je zoals 
ik wil, neefje! Ik 

ben de hertog 
van Florence!

En vannacht heb ik 
zin om te neuken 
tot mijn snikkel 

er afvalt!

En jullie: 
verdwijn! Als 

jullie te bezopen 
zijn om me te 

verwennen, heb 
je hier niks meer 

te zoeken!

3

reeds verschenen



EEN PAUS IN DE GESCHIEDENIS
Alexander VI

Een pontificale reis door de westerse geschiedenis

20 augustus 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-297-3

17 september 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-298-0

een paus in de geschiedenis 4:
Alexander VI – de heerschappij van de Borgia’s 1/2
Scenario: Simona Mogavino
Tekeningen & inkleuring: Alessio Lapo
Dossier: Bernard Lecompte
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Korte inhoud
Rome, 26 augustus 1492. Rodrigo 
Borgia, neef en adoptiefzoon van paus 
Calixtus III, neemt plaats op de pausel-
ijke troon! Dankzij corruptie en politiek 
gemanoeuvreer in de Romeinse curie 
verslaat hij zijn grote rivaal, Giuliano 
delle Rovere, de latere Julius II, en 
wordt de 214e bisschop van Rome, 
paus van de katholieke Kerk. Terwijl 
hij geniet van zijn moment, grommelt 
het volk… Alexander VI regeert elf 
jaar lang zonder scrupules. Elf jaar vol 
schandalen en manipulatie, gesjacher 
en chantage en hij draait zijn hand ook 
niet om voor moord en vergiftiging, 
als het moet. Hij misbruikt zijn macht 
om zijn eigen familie voor te trekken 
en een enorme rijkdom te vergaren. 
Alexander VI heeft niet minder dan 
zes erkende kinderen, en vast nog 
wat meer met zijn drie à vier verschil-
lende maîtresses. Deze paus met zijn 
duivelse reputatie heeft vier passies: 
familie, vrouwen, luxe en macht!

•	 Pausen	zijn	veel	meer	dan	
priesters	van	Rome,	het	
zijn	krijgsheren,	diplo-
maten…	of	in	het	geval	van	
Alexander	VI:	machtswel-
lustelingen	met	een	(on)
gezond	libido

•	 Scenario	van	
Simona	Mogavino	
(Bloedkoninginnen),	met	
tekeningen	van	Alessio	
Lapo

•	 Eerste	deel	van	een	twee-
luik	over	Alexander	VI

•	 Softcovereditie. De	gelimi-
teerde	hardcover	verschijnt	
in	augustus.

#1 apr ‘21 #3 mei ‘21

reeds verschenen

#2 apr ‘21 #4 aug ‘21



ONMENSELIJK
Een beklijvend verhaal over een dystopische wereld!

9 juli 2021
Hardcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,80
ISBN: 978-94-6394-289-8

17 september 2021
Softcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,45
ISBN: 978-94-6394-290-4

Onmenselijk
oneshot
Scenario: Valérie Mangin & Denis Bajram
Tekeningen: Thibaud de Rochebrune
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Korte inhoud
In een vlaag van waanzin stort een 
klein ruimteschip op verkennings-
missie neer op een onbekende 
planeet. Dankzij de tussenkomst van 
een school reuzenkwallen komen de 
vijf overlevenden weer boven water 
en kunnen ze al zwemmend een 
eiland bereiken. Tot hun verbazing 
worden zij daar begroet door een 
groep primitieve en goedmoedige 
mensen. Deze mannen en vrouwen, 
met hun bevroren glimlach, zijn echter 
kannibalen, al blijkt hun totale volg-
zaamheid nog hun meest verontrus-
tende eigenschap. 
Zijn de schipbreukelingen genood-
zaakt om zich te onderwerpen aan de 
wil van het mysterieuze “Grote Alles”? 

•	 Een	nieuw	sciencefiction-
verhaal	van	Valérie	Mangin	
en	Denis	Bajram

•	 Thibaud	de	Rochebrune	
geeft	zich	helemaal	in	zijn	
tekeningen

•	 Onmenselijk	combineert	
een	beklemmend	verhaal	
met	een	filosofische	fabel,	
en	stelt	tegelijkertijd	onze	
eigen	menselijkheid	in	
vraag:	zijn	lijden	en	pijn	de	
onontkoombare	prijs	voor	
de	vrijheid	?

•	 uit	de	collectie	Vrije Vlucht

•	 Softcovereditie. De	gelimi-
teerde	hardcover	verschijnt	
in	juli.

#1 juli ‘21

Er is niets 
prachtigs aan, 

kapitein. sta je er 
wel bij stil dat je 
gedrag volkomen 
irrationeEl is?

Chill nu, 
ellis! hang 

’s niet altijd 
de robot uit. 

Je verliest de 
controle over 

het schip, kapitein. 
We verkeren in 
groot gevaar.

ach neE, Ellis! 
deze planeEt 

is veEl te mooi 
om gevaarlijk 

te zijn!

de kunstmatige 
atmosfeEr 

van het schip 
is perfect 
in balans.

geEn 
bacteriële 
of virale 
infecties.

geEn 
straling.

het ecosysteEm 
van het toEstel 

is perfect 
afgesteld.

Stop met 
zeuren, 
ellis. Jullie robots 

hebben geEn 
zin voor 

schoonheid!

dit gaat 
niet over 

schoonheid.

miller, jij beseft 
niet eEns dat we 

zullen neErstorten 
op die planeEt, door 

de koErs die jij 
hebt ingesteld!

- 8 -

one-shot

one-shot



Androïden
Spetterend vervolg van het tweede seizoen 
van deze sciencefictionthriller

17 september 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-311-6

22 oktober 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-312-3

Androïden 8:
Odissey
Scenario: Jean-Charles Gaudin
Tekeningen: Federico Dallocchio
Inkleuring: Thyago Brandão & Bertrand Benoit
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Korte inhoud
In 2095 vindt de ontmoeting van de 
G8 plaats aan boord van de ODISSEY, 
een luxueus hotel in een baan om de 
aarde. Alles loopt gesmeerd tot een 
terroristische groepering de wereld-
leiders aan boord van het hotel gijzelt. 
Het lot van de politieke leiders en van 
de hele wereld ligt in hun handen. Om 
de wereldleiders uit hun hachelijke 
situatie te bevrijden wordt er een 
speciaal commando naar de ODISSEY 
gestuurd, bijgestaan door een gehei-
magent die op de valreep in het hotel 
is geïnfiltreerd.

•	 Scenario	van	Jean-Charles	
Gaudin,	met	tekeningen	
van	Federico	Dallocchio	
–	dat	hij	ervaring	heeft	
met	comics	zie	je	in	de	
actiescènes	en	de	strakke	
pakken

•	 Benieuwd	hoe	de	toekomst	
eruitziet?	Androïden	helpt	
je	goed	op	weg!

•	 Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour)	De	softcovereditie	
verschijnt	in	oktober.

De naam van 
onze aanvallers 
kennen wij niet.

Wij weten noch waar 
zij vandaan komen…

Maar vermits zij voor het eerst een 
planeet aanvallen aan de rand van 

het Colonyversum dat vroeger deel 
uitmaakte van het Ottomaanse Ruimterijk 

noemen wij hen de Insankatilers*.

Noch wat 
zij van ons 
willen…

Wat wij wel weten 
is dat er geen 

overlevenden zijn.

Noch hoe zij dat doen om plots 
uit het niets op te dagen, waar 
en wanneer zij maar willen…

Geen 
één.

*samentrekking van het Italiaanse insana (krankzinnig) en het Turkse katiler (moordenaar)

- 3 -
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Malefosse
De legendarische reeks Malefosse, 

opnieuw geletterd en vertaald

17 september 2021
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 90,20
ISBN: 978-94-6394-205-8

Malefosse 4/24:
Roetkop
Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François Dermaut
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Korte inhoud
September 1589, de huurlingen 
Günther en Pritz zijn in Parijs. De 
mysterieuze opdracht die hun door 
Hendrik IV is toevertrouwd, wekt de 
belangstelling van talrijke straat-
schuimers die hen in de stad zijn 
gevolgd. Al van bij het begin wordt 
duidelijk wat het ‘voorwerp’ is van 
hun begeerte en het duurt niet lang 
voor de situatie uit de hand loopt en 
het net zich lijkt te sluiten rond onze 
helden. De geheimzinnige Aartsengel 
en zijn jonge, toegewijde vriend 
Roetkop manipuleren iedereen als 
marionetten en geen marionetten 
zonder theater. Heel Parijs is hun 
toneel, en stenen decors omgeven, 
omsluiten, verpletteren of redden de 
begerige acteurs, die wel waanzinnig 
lijken.

•	 Het	Parijs	van	eind	16e	
eeuw	wordt	door	François	
Dermaut	op	onnavolgbare	
wijze	tot	leven	gebracht

•	 Een	tot	de	verbeelding	
sprekend	scenario	van	
Daniel	Bardet

•	 Slot	van	het	eerste	hoofd-
stuk,	waarin	de	kiem	wordt	
gelegd	voor	verdere	avon-
turen	van	Günther	en	Pritz,	
buiten	de	muren	van	Parijs

... zwak. ze verwaarlozen alle voorzichtigheid.... eenlingen...ogenschijnlijk zijn ze...

alles hangt echter af van het lot van enkelen...

het zwaard van damocles hangt over een ongelukkig, uit elkaar 
gerukt volk, dat zich laaft aan vreemde en fanatieke retoriek die 
het uiteindelijk begon te geloven. alsof het volk de zekerheid wou 
dat er nog een toekomst mogelijk was. een uitweg uit de ellende.

september 1589. het is rustig in parijs. verstikkend rustig door de zomerhitte die op de stad drukt 
en die zich vermengt met drie of vier machten, officieel of occult, die Parijs in een ijzeren greep houden. 

Ieder speelt zijn spel en wil winnen bij de eindafrekening.

- 3 -
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Babylon
Gloednieuwe uptempo thriller over een agency  
gespecialiseerd in het veilig terughalen van 
mensen uit hachelijke situaties

17 september 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-306-2

22 oktober 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-307-9

Babylon 1/3:
Klopjacht
Scenario: Frank Giroud, Laurent Galadon
Tekeningen: PhilippeNicloux
Inkleuring: Bechu

Ac
tie/Th

riller

Korte inhoud
Max Ferlane staat bekend als de 
man die eender wie uit eender welke 
hopeloze situatie kan redden. Zo’n 
man krijgt, natuurlijk, heel wat aarts-
moeilijke jobs aangeboden. Zo belandt 
Max moederziel alleen in de onher-
bergzame jungle, achternagezeten 
door een volledig leger… verwikkeld 
in een missie die hij absoluut niet 
wilde aannemen, maar als er veel geld 
mee gemoeid is, heb je niet altijd een 
keuze.

•	 Scenario	van	de	betreurde	
Frank	Giroud (De onzicht-
bare oorlog),	samen	met	
Laurent	Galandon (A Fake 
Story)	–	de	tekeningen	zijn	
van	Philippe	Nicloux

•	 Voor	de	liefhebbers	van	
reeksen	zoals	Tango	en	
Alfa

•	 Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour)	De	softcovereditie	
verschijnt	in	oktober.

#1 sept ‘21

Nieuwe 

reeks



De wijsheid 
van Mythes

Nieuw deel in deze reeks over de Griekse mythes 
– met uitgebreid achtergronddossier

17 september 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-313-0

22 oktober 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-314-7

DE WIJSHEID VAN MYTHES 5:
Tantalos en andere mythes over hoogmoed
Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Carlos Rafael Duarte
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry

H
is

to
ri

sc
h

/M
y

th
e

Korte inhoud
Meet je niet met de goden… Tantalos, 
koning van Phrygië, is een uitzonder-
lijk man. Hij wordt zelfs regelmatig 
uitgenodigd om feest te vieren op 
de Olympos, een eer die maar weinig 
stervelingen te beurt valt. Tantalos 
raakt ervan overtuigd dat hij hun 
gelijke is, hij begint zich als een god te 
gedragen en geeft zo toe aan de gren-
zeloze hoogmoed waar Zeus hem voor 
zal straffen… Ook Ixion, vadermoor-
denaar, verrader, en zelfs verleider 
van Hera, maakt zich schuldig aan 
dezelfde zonde, net als Niobe, de 
dochter van Tantalos, die de moeder 
van Artemis en Apollon uitdaagt, of 
Phaëton, die de teugels van zijn vader, 
Helios, wilde overnemen op de wagen 
van de zonnegod…

•	 De	Griekse	mythes	maken	
deel	uit	van	ons	collectief	
bewustzijn,	maar	wat	zit	er	
precies	achter	die	hybris,	
die	hoogmoed	van	Tantalos	
en	wat	is	die	‘tantaluskwel-
ling’	precies?

•	 Deze	collectie	van	Luc	Ferry	
laat	ons	opnieuw	kennis-
maken	met	de	mythes

•	 Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour)	De	softcovereditie	
verschijnt	in	oktober.

#3.2 juni ‘20

#1 feb ‘20

#5 sept ‘21

#2.2 mei ‘20

reeds verschenen

#4 apr ‘21

#2.1 feb ‘20 #3.1 maa ‘20



Dragonders 
van de grens
Het mythische Westen. Legendarische ruiters.

17 september 2021
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-304-8

22 oktober 2021
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,20
ISBN: 978-94-6394-305-5

DRAGONDERS VAN DE GRENS 1:
De Santa Fe Trail
Scenario: Gregorio Muro Harriet
Tekeningen: Iván Gil
Inkleuring: Garluk Aguirre

W
es

te
rn

Korte inhoud
Mei 1774. Miguel, een jonge veearts, 
heeft zich aangesloten bij een 
veetransport geleid door dragonders. 
Deze beroemde Spaanse lansiers 
– de dragones de cuera – moesten 
de noordgrens van Nieuw-Spanje in 
Noord-Amerika bewaken. Wanneer 
de karavaan wordt aangevallen door 
Apachen, wordt Miguel gevangen-
genomen, samen met Madeleine, 
een non. De twee jongeren worden 
geadopteerd door het stamhoofd 
en kunnen niet anders dan zich 
aanpassen aan het ruwe leven van 
hun nieuwe ‘familie’. Tegen wil en 
dank belanden ze in het kruisvuur van 
een oorlog tussen de Apachen, de 
Comanchen en de dragonders…
De voorwaarden om een dragón de 
cuera te worden zijn niet mals, maar 
het opvallendst bij deze troepen 
is hun ‘cuera’, een lederen vest in 
vele lagen ter bescherming tegen 
indianenpijlen.

•	 Gloednieuwe	westernreeks	
van	het	Spaanse	duo	
Gregorio	Harriet	en	Iván	Gil

•	 Spaanse	western	vol	bloed,	
drama	en	heroïek	in	de	
mythische	decors	van	de	
Far	West

•	 Dragonders	van	de	grenzen	
voldoet	aan	alle	regels	van	
het	genre	en	zorgt	tegelijk	
voor	een	unieke	invalshoek

•	 Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour)	De	softcovereditie	
verschijnt	in	oktober.

#1 sept ‘21

te verschijnen

#2 

Nieuwe 

reeks



het Venijn
Derde deel in deze schitterende westernreeks 
rond Emily, aka Het Venijn!

17 september 2021
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-309-3

22 oktober 2021
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-310-9

Het venijn 3/5:
Schoot der aarde
Scenario, tekeningen & inkleuring: Laurent Astier

W
estern

/Ac
tie

Korte inhoud
1900, Oil Town, Ohio. Op deze smerige 
aarde, waar modder en ruwe olie zich 
vermengen, verdient iedereen zijn 
kost met het zwarte goud. Het is de 
volgende bestemming van Emily die 
in Oil Town aankomt in het gezelschap 
van de kleine Claire en Susan, een 
vrouw die ze op haar weg heeft gered. 
Ze gaat er aan de slag als lerares, met 
Mary Mc Cartney als schuilnaam. Zo 
hoopt ze Drake, de tirannieke oliemag-
naat van de stad, te benaderen en te 
misleiden. 
Maar ze houdt er helemaal geen 
rekening mee dat hij haar verwachtte! 
Emily wordt ontmaskerd… en door een 
nieuw stukje informatie over haar 
moeder raakt ze volledig van de kaart. 
Het Pinkerton Agency, een handvol 
premiejagers… het lijstje met mensen 
die achter haar aanzitten wordt 
steeds langer. Slaagt Emily erin uit de 
greep te blijven van haar tegenstan-
ders en haar moeder te wreken?

•	 Scenario	en	tekeningen	van	
Laurent	Astier	(Tussen vier 
muren)

•	 Laurent	Astier	blijft	
boeien	met	onverwachte	
wendingen	en	kleine	
brokjes	informatie	die	je	
doen	meeleven	met	Emily…	

•	 Gelimiteerde hardcover-
editie! (zonder recht van 
retour)	De	softcovereditie	
verschijnt	in	oktober.

Oké… Ja, 
meneer!

We gaan 
haar weer 
achterna.

En de Wild 
Bunch nog maar 

eens laten gaan? 
Geen sprake van!

Laten 
we erover 
ophouden!

Oké, 
oké… doe 
alsof ik er 

niet over ben 
begonnen.

Het Venijn heeft weer toegeslagen! 
In Galveston is ’n eerwaarde met 

doorgesneden keel gevonden. 
De andere agenten hebben 

haar net gemist…

Orders van William 
Pinkerton zelf! 
Hij wil niet dat 
de Agency te 

schande wordt 
gemaakt…

Als je je haast, haal je 
de laatste trein nog. 

Dan ben je daar morgen 
al ter plaatse.

Is er daar geen 
orkaan geweest? 

Ze is vast 
verdronken.

Volgens de info 
is ze ongedeerd 

ontkomen en naar 
’t vasteland 

gevaren.

Daar eindigt 
het spoor, 

maar ze leek 
noordwaarts 

te gaan.

Ik begrijp niets van al 
die orders. We lopen 
onze eigen staart 

achterna…

En dan dit, een 
professionele 

moordenares?! We 
lopen echt achter 

de feiten aan.

De wereld 
verandert, Tom. 

Binnenkort haalt de 
werkelijkheid ons 

nog echt in…

Ik was in elk geval graag langs 
Fort Worth gegaan, om te 
kijken of Cassidy zich niet 

is gaan verschuilen in ’t 
bordeel van Fannie 

Porter!
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DE WERELD VOORBIJ
Dystopisch one-shot van Timothée Leman, 

een stripdebuut om u tegen te zeggen

17 september 2021
Hardcover, 160 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,56
ISBN: 978-94-6394-308-6

De Wereld voorbij
One-shot
Scenario, tekeningen & inkleuring: Thimothée Leman

Sc
ie

n
c

ef
ic

ti
o

n
/T

h
ri

ll
er

Korte inhoud
Sinds er een vreemde toren van 
wit licht is opgedoken, vervliegt 
de wereld langzaamaan. Een voor 
een verdwijnen de mensen op 
onverklaarbare wijze. Héle en Selen 
kennen elkaar niet, maar zij zijn de 
enige overlevenden. Ze lopen rond 
in een spookstad, in een wereld die 
is opgehouden te bestaan. Alleen de 
geheimzinnige witte toren staat er, de 
verantwoordelijke voor al die gestolen 
levens. Vastbesloten om de waarheid 
te achterhalen stappen ze op de toren 
af…

•	 Een	atypisch	avontuur	dat	
grafisch	geweldig	in	elkaar	
zit,	in	een	post-apocalypti-
sche	wereld

•	 De wereld voorbij	is	het	
verhaal	van	een	bizarre,	
magische	zoektocht	naar	
zichzelf	van	twee	jongeren	
die	te	maken	krijgen	met	
belangen	en	krachten	die	
hun	petje	te	boven	gaan.

#1 sept ‘21

one-shot

one-shot
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