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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 lucratieve ‘Buffalo Bill Wild West’, 
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!

- 3 -

#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
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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



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!

!



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

A
u

to
sp

o
rt

/A
c

ti
e

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

reeds verschenen
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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
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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.

#5 jan ‘19

reeds verschenen

#6 mei ‘19 #7 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 -

#1 feb ‘23
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de onthoofde 
arenden
Het voorlaatste deel van dit schitterende middeleeuwse 
epos over Sigwald van Crozenc en zijn zus Mahaut

21 april 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-565-3

de ONTHOOFDE ARENDEN 29:
Terug naar Crozenc
Scenario & tekeningen: Michel Pierret
Inkleuring: Maxime Pierret
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Korte inhoud
Mei 1274. Sigwald en Gisella leiden 
nu al twee jaar een vredig leven op 
het platteland nabij San Gimignano. 
Maar de jonge ridder kan maar niet 
wennen aan dat nieuwe leven, en 
hoort in zich de roep van de wapens 
en het avontuur weerklinken… komt 
die van het kasteel van Crozenc, 
waar zijn zus Mahaut een onstuimige 
verhouding heeft met Jocelin, een 
jonge kolensjouwer? Of van de strijd 
tussen de Welfen en de Ghibellijnen, 
twee rivaliserende facties, die de 
streek rond San Gimignano teisteren?

• 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

reeds verschenen

#29 apr ‘23 #30 juni ‘23

#26 juni ‘19#24 juni ‘18

#28 sept ‘20#27 juni ‘20

#23 jan ‘17 #25 jan ‘19

Juli 1274, bos van Crozenc. Hmmm…

Ja, 
Jocelin, 
nog…

Oh, ja…

Hmm, 
lekker…

…als vader 
abt dat 
hoort!

Goede God, wat 
‘n schande!



Dwergen
Haal de pimpel maar boven, een nieuw deel van 
Dwergen betekent feest in de landen van Arran!

21 april 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-585-1

16 juni 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-586-8

Dwergen 19:
Tadgar van de Zwervers
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Jean-Paul Bordier
Inkleuringen: Vincent Powell
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Korte inhoud
Tadgar de gewiekste, Lygdr de 
geheimzinnige, Damn de verleid-
ster, Wal de razende gek en Akab de 
uitgetreden ouwe priester hebben 
een ding gemeen: geen wet is heilig 
in hun ogen. Het enige dat telt is hun 
vrijheid, zeker als die is gekruid met 
een fikse stapel talions. Dus wanneer 
deze groep vogelvrijen zich laat bedu-
velen door een necromagiër, en een 
leger orks, een witte elfenmagiër en 
een dwergenkasteel-staat achter zich 
aan krijgt, besluiten ze te doen wat 
elke verstandige dwerg in hun plaats 
zou doen: al die trollars de tanden uit 
hun bek slaan!

• De Zwervers blijven het 
grootste zootje ongeregeld 
van alle Dwergen

• Het scenario van Nicolas 
Jarry is – zoals steeds – 
heerlijk, en de tekeningen 
van Jean-Paul Bordier 
barsten van het leven

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in april, de 
softcovereditie verschijnt 
in juni.

eerdere delen

#12 mei ‘20 #15 feb ‘21#14 dec ‘20

#17 mei ‘22 #18 dec ‘22 #19 apr ‘23

#13 sept ‘20

#16 nov ‘21



21 april 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-583-7

16 juni 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-584-4

Elfen 29:
Lea’saa – de rode elf
Scenario: Jean-Luc Istin
Tekeningen: Giovanni Lorusso
Inkleuring: J. Nanjan
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Elfen
Een eerste kennismaking met de landen van Ogon!

Korte inhoud
Van de rode elfen blijven alleen 
Lea’saa, Feda’saa en hun twee twee-
ling nog over. Maar Belthoran, de 
magiër, vertelt hun een Kulu-legende 
over de landen van Ogon. Een belang-
rijke rol daarin is weggelegd voor hun 
goden, de Zul Kassaï. ‘Zul Kassaï’ bete-
kent trouwens ‘onsterfelijke met rode 
huid’. Lea’saa trekt naar de landen van 
Ogon in de hoop dat de rode elfen, 
dankzij die legende, een nieuwe 
dynastie zullen kennen.

• Geen mysterieuzer volk 
dan dat van de rode Elfen, 
is er dan toch nog hoop 
voor dit quasi uitgestorven 
ras?

• Jean-Luc Istin – het brein 
achter deze reeks – heeft 
de eer de lezer te gidsen 
naar de landen van Ogon, 
die dankzij Lorusso schit-
teren in hun opmerkelijke 
vreemdheid

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in april, de 
softcovereditie verschijnt 
in juni.

eerdere delen

#27 mei ‘22 #28 dec ‘22 #29 apr ‘23

#24 nov ‘20#22 mei ‘20

#26 nov ‘21

#25 feb ‘21#23 aug ‘20



Poulbots 
DE STRAATKINDEREN 
VAN MONTMARTRE
Een verhaal over vriendschap en over het 
leven op straat in Montmartre

21 april 2023
Hardcover, 80 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-587-5

16 juni 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-588-2

POULBOTS:
DE STRAATKINDEREN VAN MONTMARTRE
Scenario, tekeningen & inkleuring: Patrick Prugne
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Korte inhoud
In het hart van Montmartre volgen 
we vijf arme kinderen, kleine poul-
bots die de strijd aanbinden met een 
malafide projectontwikkelaar, een 
‘baksteenbons’ die hen wil verdrijven 
van hun kikkerkweekvijver. Om hun 
bron van inkomsten te beschermen, 
zijn de poulbots tot alles bereid, maar 
ook de projectontwikkelaar gaat over 
lijken, zeker als die lijken hem – naast 
een stevige duit – ook eeuwige roem 
kunnen opleveren!
Een kleurrijk verhaal vol kleurrijke 
figuren en historische personages 
van Montmartre, de verzamelplaats 
voor kunstenaars en bohémiens aan 
het eind van de 19e eeuw. Maar 
bovenal een verhaal van vriendschap 
en verbondenheid.

• Patrick Prugne is een 
meester in het schilderen 
van een sfeer

• Francisque Poulbot schil-
derde Montmartre zoals 
het was, met zijn straatkin-
deren die uiteindelijk zelfs 
‘poulbots’ gingen heten, 
naar de schilder zelf

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in april, de 
softcovereditie verschijnt 
in juni.

• Exclusief een uitgebreid 
achtergronddossier boorde- 
vol prachtige schetsen in  
de hardcovereditie!!!

 apr ‘23

Montmartre, 
juni 1905

Schiet eenS 
op, L’Aspic!* 

We hebben niet 
de hele nacht! 
StrakS worden 
we nog geklist!

rustig 
maar, Paulo, 

ik ben 
klaar! …

… zelfs 
een rat zakt 
nu door die 

plank …

de eerSte 
werkman die hier 
komt schijten, 

wacht een mooie 
verrasSing!

Héhé!

gaan we nog 
even langs de 

kikkerS?

Geen tijd! … 
alS pa me met die 
zaag ziet komen 

aankakken, mag ik 
me aan de klapPen-
danS verWachten.

Ik kom 
morgen 

wel met de 
anderen.

tot 
morgen 
dan …

*gladde – vele van de straatkinderen kregen bijnamen, vaak van Poulbot zelf. 
Voor de sfeer van het verhaal behouden we ze hier in het franS.

- 7 -one-shot



Legende
De langverwachte nieuwe cyclus van Legende, 

de legendarische reeks van Yves Swolfs

21 april 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-589-9

16 juni 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-590-5

LEGENDE 7:
Sneeuw
Scenario: Ange
Tekeningen: Stéphane Collignon
Inkleuring: Julie Swolfs
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Korte inhoud
Terwijl Tristan von Halsburg voor 
zijn leven vecht in de vikingwinter, 
wordt zijn hertogdom bestuurd 
door Humbeline en haar echtgenoot 
Alexander. Maar er heerst onvrede, 
zowel tussen de kasteelheren en de 
boeren als tussen de bandieten van 
Judith en die van de horde. Bovendien 
heeft ook Diederik de Ontaarde snode 
plannen met zijn leger, dat langzaam 
oprukt…

• Dezelfde personages uit 
de eerste delen, maar een 
gloednieuw verhaal

• Ange en Collignon nemen 
de fakkel over van Yves 
Swolfs, al minstens 5 delen 
bevestigd!

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in april, de 
softcovereditie verschijnt 
in juni.

Nieuwe 

cyclus

#2 dec ‘08

#6 dec ‘13

 #1 dec ‘08

#5 dec ‘11

#3 dec ‘08

#7 apr ‘23

#4 dec ‘09

reeds verschenen



legende  
Exclusieve zwart-wit editie van de legendarische reeks 

van Yves Swolfs, in heel gelimiteerde oplage

21 april 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-589-9

16 juni 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-590-5

LEGENDE 7:
Sneeuw
Scenario: Ange
Tekeningen: Stéphane Collignon
Inkleuring: Julie Swolfs
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Korte inhoud
Terwijl Tristan von Halsburg voor 
zijn leven vecht in de vikingwinter, 
wordt zijn hertogdom bestuurd 
door Humbeline en haar echtgenoot 
Alexander. Maar er heerst onvrede, 
zowel tussen de kasteelheren en de 
boeren als tussen de bandieten van 
Judith en die van de horde. Bovendien 
heeft ook Diederik de Ontaarde snode 
plannen met zijn leger, dat langzaam 
oprukt…

10 jaar na het einde 
de publicatie van het 
vorige deel, lanceren 
we de nieuwe cyclus. 
Om dit te vieren, 
brengen we van elk 
deel zwart-wit HC uit 
van elk album, in zeer 
gelimiteerde oplage!

Zwart-w
it

 #2 mei ‘23#1 apr ‘23 #7 apr ‘23



legende  
Complete heruitgave van de legendarische 
reeks van Yves Swolfs, in softcover

21 april 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-591-2

LEGENDE 1:
Het wolfskind
Scenario & tekeningen: Yves Swolfs
Inkleuring: Sophie Swolfs
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Korte inhoud
“Als de hel op deze aarde bestaat, is 
het vandaar dat ik kom,” zucht een 
ridder, uitgeput door het gevecht dat 
hij zojuist tegen een horde van huur-
lingen heeft uitgevochten... 
Negentien jaar eerder in het 
hertogdom Halsburg. Op aanraden van 
Milos Shaggan, adviseur en astroloog, 
heeft Matthias de Dorre zijn broer 
omvergeworpen, zijn familie uitge-
moord en de macht gegrepen. Een 
pasgeboren kind ontsnapt echter aan 
de moordpartij dankzij zijn opvoedster, 
die hem in het bos achterlaat. Het kind 
groeit op, omringd door wolven.

• Alle 6 delen van de 
oorspronkelijk reeks 
verschijnen voor het eerst 
in softcover

• Vernieuwde versie, met 
opgefriste lettering

• Een jong kind wordt te 
vondeling gelegd en groeit 
op tussen de wolven, 
Legende is geboren

We zijn ‘m 
kWijt!...

...door welke hekserij?...

GEnOeG!...

...om ons af te schudden
 heeft ie geen god, duivel 

of magie nodig!...

...hij kent dit woud 
veEl beter dan wij!... 
Maar zijn paard is...

- 3 -

heruitgave

#2 dec ‘08

#6 dec ‘13

 #1 dec ‘08

#5 dec ‘11

#3 dec ‘08

#7 apr ‘23

#4 dec ‘09

reeds verschenen



legende  
Exclusieve zwart-wit editie van de legendarische reeks 
van Yves Swolfs, in heel gelimiteerde oplage

21 april 2023
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-624-7

LEGENDE 1:
Het wolfskind
Scenario & tekeningen: Yves Swolfs
Inkleuring: Sophie Swolfs
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Korte inhoud
“Als de hel op deze aarde bestaat, is 
het vandaar dat ik kom,” zucht een 
ridder, uitgeput door het gevecht dat 
hij zojuist tegen een horde van huur-
lingen heeft uitgevochten... 
Negentien jaar eerder in het 
hertogdom Halsburg. Op aanraden van 
Milos Shaggan, adviseur en astroloog, 
heeft Matthias de Dorre zijn broer 
omvergeworpen, zijn familie uitge-
moord en de macht gegrepen. Een 
pasgeboren kind ontsnapt echter aan 
de moordpartij dankzij zijn opvoedster, 
die hem in het bos achterlaat. Het kind 
groeit op, omringd door wolven.

• Exclusieve  
zwart-wit editie in 
heel gelimiteerde 
oplage

We zijn ‘m 
kWijt!...

...door welke hekserij?...

GEnOeG!...

...om ons af te schudden
 heeft ie geen god, duivel 

of magie nodig!...

...hij kent dit woud 
veEl beter dan wij!... 
Maar zijn paard is...

- 3 -

Zwart-wit #2 mei ‘23

 

#1 apr ‘23 #7 apr ‘23

reeds verschenen



EEN PAUS IN DE GESCHIEDENIS
Pius XII

Een pontificale reis door de westerse geschiedenis in twee delen

21 april 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-618-6

16 juni 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-619-3

een paus in de geschiedenis 5:
PIUS XII – Oog in oog met het nazisme 1/2
Scenario: Théa Rojzman
Tekeningen: Érik Juszezak
 Inkleuring: Delf
Dossier: Bernard Lecompte
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Korte inhoud
Parijs, 12 december 1963. Rachel 
woont een theatervoorstelling bij, 
Le Vicaire (De stedehouder), waarin 
paus Pius XII wordt verweten met 
geen woord over de Jodenvervolging 
te hebben gerept. Rachel is twintig, 
maar een groot deel van haar familie 
is gedeporteerd, zij wil weten… 
Maar dan wordt de voorstelling 
onderbroken door extremisten: 
‘Heiligschennis!’, ‘Karikatuur!’ en zelfs 
het schrikwekkende ‘Smerige joden!’ 
weerklinkt… Rachel vlucht onthutst 
de natte straatstenen op en valt. 
Een vrouw komt haar te hulp. Het is 
Miriam, dochter van Israel Zolli, de 
opperrabbijn van Rome die zich heeft 
bekeerd tot het katholicisme en als 
doopnaam Eugenio heeft gekozen, 
als eerbetoon aan de paus. Samen 
beschrijven ze het parcours van de 
toekomstige paus, van zijn kindertijd 
in Rome tot het conclaaf van 1939. 
Hoe wordt Eugenio Pacelli, die geen 
paus wilde worden, Pius XII op het 
moment waarop de mensheid haar 
duisterste en angstwekkendste 
periode doormaakt…

• Eerste deel van een twee-
luik over paus Pius XII, met 
een extra historisch katern 
van 8 pagina’s

• Pausen zijn veel meer 
dan priesters van Rome, 
het zijn krijgsheren, 
diplomaten... hoe moeilijk 
diplomatie ook is als je oog 
in oog staat met nazi’s

• Scenario van Théa 
Rojzman, met tekeningen 
van Erik Juszezak 

• De gelimiteerde hardcover-
editie verschijnt in april, de 
softcovereditie verschijnt 
in juni.

#1 apr ‘21

#5 apr ‘23

#3 mei ‘21

reeds verschenen

#2 apr ‘21 #4 aug ‘21



een leven met 
alexandra 
David-Néel 

Slotdeel over het leven van de grootste ontdekkingsreiziger 
van de 20ste eeuw, Alexandra David-Néel

21 april 2023
Hardcover, 96 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,50
ISBN: 978-94-6394-610-0

EEN LEVEN MET ALEXANDRA DAVID-NÉEL 4/4:
Boek 4
Scenario: Frédéric Campoy
Tekeningen: Frédéric Campoy & Mathieu Blanchot
Inkleuring: Mathieu Blanchot
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Korte inhoud
Zelfs na haar dood blijft Alexandra 
David-Néel geheimen onthullen uit 
haar wonderbaarlijke leven.
Tussen de schatten die de grote 
ontdekkingsreizigster heeft nage-
laten, ontdekt Marie-Madeleine, haar 
begeleidster en vertrouwelinge, 
een ongelooflijk kostbaar bronzen 
Boeddhabeeldje. Het is een geschenk 
van de maharadja van Sikkim, die 
indertijd de poorten van Tibet voor 
haar opende.
Voor Marie-Madeleine vangt dan een 
nieuwe missie aan: de laatste wens 
van de overledene inwilligen door het 
onschatbare beeldje naar zijn thuis-
land terug te brengen…

• Frédéric Campoy brengt 
een schitterend eerbetoon 
aan deze bijzondere vrouw

• In dit deel vertelt Marie-
Madeleine over haar eigen 
belevenissen, in de voet-
sporen van Alexandra

• Sfeervol getekend 
door Frédéric Campoy 
en Mathieu Blanchot,  
en voorzien van een 
uitgebreid dossier door 
Marie-Madeleine

#1 feb ‘18 #2 juni ‘18 #3 mei ‘20 #4 apr ‘23

slot va
n de 

reeks

Bij haar aankomst in Gangtok wacht Alexandra een warm onthaal door kroonprins Sidkeong Tulku, die ook de religieuze leider van 
deze kleine staat in de Himalaya is. Hij heeft in Oxford een goede scholing genoten en wil vooruitgang voor zijn land.

Zeer geachte 
Madame David-Néel, 
doe alsof u thuis 

bent. U kunt gebruikmaken van 
alles wat u nodig hebt om mijn 

land te verkennen …

Duizend-
maal dank, 
hoogheid …

Ik zal u zo 
goed mogelijk helpen om het 

boeddhisme dat hier in Sikkim wordt 
beleden, zijn authenticiteit 

terug te geven.

… ik hoop dat u zo 
goed wilt zijn om uw gigantische 

cultuur en expertise in boeddhistische 
theorieën ten dienste van mijn 

ambitieuze project te stellen …

- 10 -



21 april 2023

warbirds 1
softcover

het kasteel van  
miljoenen jaren 1
softcover

Poulbots: de 
straatkinderen van 
montmartre
hardcover

een leven met  
alexandra David-
néel 4
hardcover

Nieuwe reeks

Zwart-wit heruitgave

oneshot slot reeks diedeldus

West legends 4
softcover

Jeremiah Johnson 2
softcover

De Meester-
Inquisiteur 11
softcover

De onthoofde  
arenden 29
softcover

Meta-barion 7
softcover

Ra’resnoet 2
softcover

Elfen 29
hardcover

Dwergen 19
hardcover

Legende 7
hardcover

Legende 7
exclusieve hardcover

Legende 1
exclusieve hardcover

Legende 1
softcover

een paus in de 
geschiedenis 5:  
Pius XII
hardcover


