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Beste striplezer,

Wie mij een jaar geleden had verteld dat de wereld er 
op dit moment zou uitzien zoals hij eruitziet, ik zou 
hem voor gek hebben verklaard. Maar in tegenstelling 
tot in strips, kan je in de werkelijkheid de tijd niet 
terugdraaien… gelukkig zijn er voldoende fraaie 
stripwerelden om in te verdwalen, en die stellen we in 
deze nieuwe De Pluim graag aan je voor.

In De verloren tijden vaagt Jérôme Le Gris in het jaar 
1000 de hele wereld van de kaart. We volgen de 
Moòr-clan in hun poging om de draad van het leven 
weer op te pikken, millennia later… maar kan de mens 
zichzelf heruitvinden? In een wereld waarin de nazi’s 
de oorlog hebben gewonnen, droomt Hitler van een 
Space Reich en bindt hij de strijd om de ruimte aan 
met de Verenigde Staten. Alweer zo’n schitterend 
verhaal van de makers van Wunderwaffen. 

Heel wat dichter bij de realiteit loopt het verhaal 
van De gebroeders Rubinstein, waarvan het 
langverwachte derde deel verschijnt.

Een personage dat mij onmiddellijk terug naar mijn 
jeugd katapulteert, is Bob Morane. Dat de held van alle 
tijden neerstrijkt bij Uitgeverij Daedalus vind ik dan 
ook een ongelooflijke eer. In De 100 demonen van 
de Gele Schaduw neemt hij het meteen op tegen zijn 
meest iconische vijand, en voor De Pluim strikten we 
ook Christophe Bec, die vertelt over zijn Bob Morane.

Met Gino Bartali strijkt ook een wielerheld van 
vervlogen tijden neer in onze De Pluim. Hoe hij 
zowel op als naast de fiets een gentleman en held 
was, maakt hem een nog interessantere figuur. Door 
de manier waarop Lorena Canottiere de Italiaanse 
kampioen tot leven brengt, wordt het album een van 
de hoogtepunten van ons stripjaar. Een album voor de 
fijnproever.

Als ik door onze De Pluim blader, sta ik verteld 
van al die mooie dingen, al die strips waar ik ook 
naar zou grijpen als ik in een stripwinkel kwam: De 
onderzoeken van Machiavelli, het prachtige De pin-up 
van de B-24, een verhaal dat we meteen als integrale 
uitbrengen, maar ook in twee aparte softcovers. In de 
collectie Plankgas maken we tijd voor de geschiedenis 
van Renault, toch een absolute grootheid in de 
autowereld. Tegelijk razen de motoren verder in het 
vierde deel in de reeks De 24 Uren van Le Mans.

Hiernaast vind je een handig overzichtje van alle 
strips die bij Uitgeverij Daedalus verschijnen in mei, 
juni en juli. Zo zie je meteen dat er deze keer écht voor 
elk wat wils is.

Veel leesplezier,
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Bob Morane
Christophe Bec: ‘De eerste strip die ik als kind kocht met 

mijn zakgeld, was een Bob Morane: In de greep van de 
pad en die heeft een diepe indruk op me nagelaten.’

Bec is een vaste leverancier van gevederde kwaliteit, 
denk maar aan Eternum, Prometheus en Olympus Mons, 
en nu brengt hij ook Bob Morane thuis bij onze uitgeverij. 
Het werk dat hij samen met Éric Corbeyran en Paolo Grella 
onderneemt, is niet minder dan een huzarenstukje. Want 
dé held van alle tijden nieuwe avonturen laten beleven, 
hoe begin je daaraan?

Wanneer is het idee ontstaan om een Bob Morane te 
maken?

CHRISTOPHE BEC: Dat is eigenlijk al jaren geleden 
ontstaan, een jaar of tien. Een eerste project zouden we 
maken voor Le Lombard, maar dat is in het water gevallen 
toen er bij de uitgeverij dingen veranderden. Daarna heb ik 
een nieuw project opgestart waar ik de tekenaar zou zijn, 

en Philippe Tome de scenarist, maar die heeft zich uitein-
delijk teruggetrokken.

Ik heb het idee dan maar laten varen, tot ik hoorde 
dat Guy Delcourt een grote fan was van Bob Morane en 

de Gele Schaduw. Ik heb hem toen het project voorge-
legd, dat er uiteindelijk wel is gekomen, ook al heeft 
het heel wat voeten in de aarde gehad.

Bent u al van jongs af een fan van Bob Morane?
BEC: De eerste strip die ik als kind kocht met mijn 

zakgeld, was een Bob Morane: In de greep van de pad 
en die heeft een diepe indruk op me nagelaten. William 
Vance heeft een grote grafische invloed op mij gehad.

Al met al ben ik geen superfan, ik ken niet 
alle boeken van binnen en van buiten. Ik heb 

vooral de strips gelezen, en ben ze later 
ook een tijdje uit het oog verloren. Vooral 

Vance heeft de reeks naar een hoger 
niveau getild. Wat mij in de eerste plaats 
aanspreekt in de reeks, is de sfeer die 

rond de avonturen van Morane hangt, en 
die wil ik vooral naar voor brengen.

Je schrijft niet alleen aan Bob Morane, je 
vormt een scenaristenduo met Corbeyran… 

en Paolo Grella maakt de tekeningen.
BEC: Na de twee misgelopen pogingen voelde 

ik dat ik niet meer de energie had om het project 
in mijn eentje te dragen. Ik dacht al snel aan Corbeyran 
als coauteur, omdat hij thuis is in popcultuur en ook een 

begenadigd schrijver is. Ik kende de tekeningen van 
Paolo van zijn Libertalia. Hij heeft een paar proef-
tekeningen gemaakt en het was al snel duidelijk 

dat dat goed zat.

Hoe hebben jullie het werk onderling verdeeld?
BEC: We spreken af voor we aan een nieuw deel beginnen 

te schrijven. We brainstormen over het project om de grote 
lijnen vast te leggen. Dan verdelen we de scènes, ieder apart. 
En dan zorgen we er samen voor dat het een vloeiend geheel 
wordt.

Henri Vernes geeft in het voorwoord zijn zegen voor het 
project, hoe belangrijk is dat?

BEC: Ja, dat is heel belangrijk, omdat we toch voort-
bouwen op de reeks. We moderniseren hier en daar wel 
dingen, maar we proberen ook de authenticiteit te bewaren. 
Henri Vernes volgde het allemaal van een afstand, hij was 
al op leeftijd toen we aan het project werkten, maar ik heb 
wel contact gehad met zijn secretaris, die ons altijd heeft 
gesteund.

Vernes had de rechten voor het personage verkocht, dus 
we waren niet verplicht ons werk met hem te delen. Maar uit 
respect heb ik natuurlijk heel wat gedeeld met zijn secretaris, 
die samen met hem ook het eerste script heeft gelezen. We 
hadden graag een album aan hem geschonken, maar hij is 
helaas net voor de publicatie overleden (Henri Vernes over-
leed op 25 juli 2021, red.).

Kreeg je veel vrijheid van de uitgever?
BEC: Guy Delcourt keek streng toe op de platen, en 

heeft ons heel wat laten verbeteren, vooral in het begin. 
Paolo Grella had gekozen voor een stijl die meer ‘pulp’ was 
dan wat het uiteindelijk geworden is. Delcourt heeft hem 
gevraagd alle eerste platen opnieuw te tekenen, vooral wat 
de inkting betreft, om zo de stijl van William Vance dichter te 
benaderen.

Hoe schrijf je een avontuur voor een held van alle tijden?
BEC: Je herleest de boeken, de albums… Voor Guy Delcourt 

moest de Gele Schaduw absoluut zijn opwachting maken 
in het eerste deel. Ik wilde het verhaal ook kaderen in een 
historische setting, en al snel kwam ik uit bij de oorlog in 
Indochina.

In Bob Morane combineer je ‘klassiek’ met ‘vernieuwend’, 
een moeilijke opgave?

BEC: Je kiest voor een moderner ritme en modernere 
thema’s, of dat hebben we toch geprobeerd, en dat zullen 
we ook proberen voor de volgende delen. Er zitten een paar 
invloeden in deel 1, zoals H.R. Giger (Alien). Maar we wilden 
dezelfde elementen gebruiken die zo typisch zijn voor de 
wereld van Morane: verloren steden, tempels, de jungle, 
dinosauriërs…

De Gele Schaduw is de oervijand van Bob Morane, kan je 
om hem heen?

BEC: Hij heeft in de strips en de boeken ook wel andere 
vijanden, maar ja… de grote, typische slechterik, zoals Olrik 
of Borg, die voortdurend weer opstaat uit zijn assen. De 
slechteriken zijn altijd de interessantste personages voor 
een scenarist. (lacht)

Hoeveel delen zijn er al voorzien voor de nieuwe Bob 
Morane?

BEC: We werken telkens met op zichzelf staande delen, 
die je dus afzonderlijk kunt lezen. We hebben intussen al 3 
delen geschreven en het zal van de verkoop afhangen of we 
er nog meer maken. In deel 2 en 3 zal het onder meer over 
tijdreizen gaan. We hebben ook al ideeën voor de volgende 
delen, iets somberder… maar we zullen zien.

Is Bob Morane schrijven anders dan pakweg Prometheus 
of Eternum schrijven?

BEC: Een verhaal schrijven is nooit eenvoudig. Het is fijn 
dat je in een universum kunt rondwandelen dat er staat, dat 
maakt het schrijven heerlijk, maar je moet er evengoed je 
hele ziel in leggen, en misschien nog een ietsje meer omdat 
je de erfenis op je schouders torst.
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bob Morane
De grootse terugkeer van de held van alle tijden: Bob Morane!

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-435-9

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-436-6

Bob Morane 1:
De 100 demonen van de Gele Schaduw
Scenario: Christophe Bec & Corbeyran
Tekeningen: Paolo Grella
Inkleuring: Sébastien Gérard
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Korte inhoud
1952. De oorlog tussen de Vietminh 
en het Franse leger is in volle gang, 
Bob Morane en Bill Ballantine worden 
gedropt in het noorden van Indochina, 
in het gezelschap van een tiental 
elitesoldaten en een professor.
Officieel is hun doel de grondtroepen 
bijstaan in hun strijd tegen de aanhan-
gers van Ho Chí Minh, die hardnekkig 
vechten om de controle over het land. 
De eigenlijke missie van onze helden 
houdt verband met een legende uit 
vroegere tijden: de 100 strijders 
van Loc Long Quân en de dreigende 
aanwezigheid van een meedogenloze 
vijand: de Gele Schaduw!

Met De 100 demonen van 
de Gele Schaduw viert Bob 
Morane zijn grote terugeer in 
de stripwereld. Christophe Bec 
schrijft een verhaal waar Bob 
Morane-fans van zullen smullen 
maar waar ook liefhebbers van 
het betere sciencefictionavon-
tuur van zullen genieten. Ook 
Henri Vernes, geestelijke vader 
van Bob Morane en schrijver 
van maar liefst 230  Bob 
Moraneboeken, zag dat het goed 
was.

Paolo Grella blijft in zijn teke-
ningen trouw aan zijn illustere 
voorgangers, die Bob Morane 
hebben gemaakt tot de legende 
die hij vandaag is.
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Indochina, 1954.

Ergens boven de jungle in 
het zuiden van de provincie 
Annam. EERSTE KEER?

YEP…  
EN JIJ?

IK HEB AL TWINTIG SPRONGEN IN 
VIJANDELIJK GEBIED UITGEVOERD… 

MAAR NOOIT IN DEZE OMSTANDIGHEDEN… 
WINDSTOTEN TOT 70 KM/U, ’T IS 

DONKER, HET REGENT…

ALSOF JE JE IN 
DE MUIL VAN EEN 

MONSTER STORT!

AL SINDS ONS 
VERTREK ZIT IK MET ÉÉN 

ENKELE VRAAG, COMMANDANT 
MORANE…

IK LUISTER, 
SERGEANT…

MONSTERS 
BESTAAN NIET!

WELKOM IN 
INDOCHINA, DUDE!

WAT DOET DIE 
KEREL HIER? HIJ VERGEZELT 

ONS OP DEZE 
MISSIE…

DAT HAD IK BEGREPEN… 
MAAR HIJ ZIT NIET IN ’T LEGER… 
DE JONGENS VRAGEN ZICH AF 
WAT EEN BURGER UITVREET BIJ 

EEN TROEP PARA’S!

PROFESSOR 
BORULNIK IS EEN GERENOM-
MEERD ANTROPOLOOG EN 

NEUROLOOG… MEER KAN IK JE OP 
DIT MOMENT NIET VERTELLEN, 

SERGEANT, HET SPIJT ME…

EN SINDS 
WANNEER HEBBEN WE 

UNIVERSITAIREN NODIG 
OM SPLEETOGEN 

TE MOLLEN?

SINDS WE DINGEN 
MOETEN SNAPPEN DIE AAN 
JE VOORBIJGAAN ALS JE 

BLIND VOORUIT HOLT MET JE 
HELM VOOR JE OGEN!

- 3 -

#1 mei ‘22

Nieuwe 

reeks



WUNDERWAFFEN 
– SPACE REICH
Spin-off van de populaire vliegtuigserie Wunderwaffen, 
door de creatieve tweetrapsraket Nolane-Nikolic

WUNDERWAFFEN
Het vervolg op deze spectaculaire 

vliegtuigserie van Nolane en Maza!

20 mei 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-441-0
17 juni 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-442-7

20 mei 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-439-7
17 juni 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-440-3

WUNDERWAFFEN stelt voor 
SPACE REICH 1:
Het duel der adelaars
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza & Marko Nikolic
Inkleuring: Digikore Studios

Wunderwaffen 14:
Hemelvuur
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza
Inkleuringen: Desimir Milic - Desko
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Korte inhoud
Nadat het Engeland in 1940 binnenviel, heeft het Reich de 
USSR eind 1943 verpletterd. Het strekt zich nu uit van de 
Atlantische Oceaan tot Vladivostok. Europa en een deel van 
Azië is in de schaduw gedompeld. In de zomer van 1945 wil 
Amerika, de grootmacht van de vrije wereld, ondanks zijn 
isolationisme zijn blazoen oppoetsen en het Reich uitdagen: 
het stuurt een raket de ruimte in. Maar Amerika moet het 
opnemen tegen een te duchten tegenstander: Wernher von 
Braun, die met zijn raketten Moskou in de as legde en al 
lang van de kosmos droomt. Want Hitler, die de Amerikanen 
minacht, gooit meteen alles in de strijd, met het waanzin-
nige doel een Duitse legerbasis te installeren op de maan! 
De eerste ronde van het duel tussen de nazi-adelaar en de 
Amerikaanse adelaar kan beginnen. En in deze strijd is alles 
toegestaan, ook de onverwachtste zetten…

Voor de liefhebbers van uchronieën 
schrijft Nolane een spin-off van 
Wunderwaffen waarin hij zijn verbeelding 
de vrije loop laat. Wat als Duitsland de 
oorlog had gewonnen en aan geallieerde 
zijde alleen de Verenigde Staten – door 
hun isolationisme – nog bestaan? De twee 
grootmachten gaan de strijd aan om de 
grootste open ruimte die ze nog kunnen 
betwisten: de ruimte. Het resultaat is 
een geweldig verhaal dat de verbeelding 
tart! Voor Space Reich vormt Nolane een 
duo met Marko Nikolic, die schitterende 
raketten uit zijn tekenpen tovert!

Korte inhoud
‘Little Girl’, de atoombom, gaat worden gedropt. Zij zal de afloop van de oorlog bepalen en de wereld zal nooit meer 
dezelfde zijn. Bij de nazi’s kan Himmler de Führer niet langer manipuleren want Hitler weet al wat de Bezoeker zal 
vragen in ruil voor zijn hulp. Maar wat betekent ‘voeding’ voor zijn bemanning, precies? Intussen geeft Truman groen 
licht voor het gebruik van de tactische atoombom ‘Little Girl’, maar ze moet wel tot bij het doelwit worden gevlogen. 
Misschien is de telegeleide Skybullet een optie? Door de ‘verrijzenis’ van Bergier, door de tijdverstoring, moeten de 
geallieerden het doelwit misschien nog bijstellen…
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Lanceerplaats, USAAF rocket proving 
ground, Roswell, New Mexico, 

Verenigde Staten, begin juli 1948.

“… drie… 
twee… 

een… nul!”

Ontsteking! Kom op, 
hou deze 
keer vol!

Maar een tel later…

Oh, shit… 

nee!

Laat ze 
ontplof-

fen!

Kolonel, 
het werkt 

niet!

- 15 -

Antarctica, 22 maart 1947, eerste 
dag van de zuidelijke herfst.

Oké, ik zal Murnau 
moeten bellen…

Over een paar 
weken is het 

hier ijzig koud 
en voortdurend 

donker…

Yep, en het was 
hier al een 

duivelse plek!

De duivel? Die verstopt zich 
een kilometer onder onze 

voeten, klaar om…

Hé! Wat 
is dat?!

Het begint weer, zoals met 
die Argentijnse spionnen! 

Ga Thayer verwittigen!

Poolbasis Argentina, 
op hetzelfde moment. Eindelijk… eind…

Hemel! Er komt 
iemand aan!
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Aquablue
Aquablue davert op zijn grondvesten  
in de apotheose van deze cyclus

20 mei 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-437-3

17 juni 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-438-0

Aquablue 17:
De nacht van de genade
Scenario: Régis Hautière
Tekeningen & inkleuring: Reno
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Korte inhoud
Op Aquablue organiseert Landon 
een banket voor inboorlingen en 
kolonisten om de vrede te vieren en 
de toekomst in een goede verstand-
houding voor te bereiden. Nao, die 
nog steeds wordt bewaakt door zijn 
mysterieuze cipier, woont het evene-
ment bij via een scherm. Al snel veran-
dert het feest in een nachtmerrie. Een 
diplomatieke oplossing is veraf, maar: 
‘Als je vrede wilt, bereid je dan voor 
op oorlog’.

Het was even wachten op dit 
nieuwe deel, vier jaar zelfs, in 
het Frans. Het drama dat zich 
afspeelt op Aquablue doet 
denken aan de ‘Red Wedding’ 
bij Game of Thrones, maar waar 
Régis Hautière de mosterd 
precies haalt, weten we niet. 
Met zijn verhaal laat hij ons 
stilstaan bij de destructieve rol 
van de mens… maar laten we 
vooral genieten van de schitte-
rende tekeningen van Reno, die 
de mythische zeewezens van 
Aquablue heerlijk uit de verf laat 
komen.
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Aangenaam. Ik hoor vaak 
over jullie heldendaden. 
M’n jongens hebben veel 
respect voor de jonge 

Morgenstern en de 
manier waarop hij zijn 

fortuin verkwist…

Jij 
niet?

We delen dezelfde 
waarden… ik vind alleen 

dat de acties van zijn 
stichting vaak te… braaf 

zijn. Sommige smeerlappen 
spreken alleen de taal 

van het geweld.

Precies… 
Ik wil iets met je 

bespreken. Kunnen we 
samen iets drinken?

Ik stel je 
voor aan Carlo. 
Van de stichting 

Aquablue.

Jason Polonsky! 
Dat had ik niet 

verwacht!...

Hoe gaat het, 
ouwe piraat?

Aarde – Isla Nueva, ter hoogte van de Azoren

- 3 -
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DE PIN-UP  
VAN DE B-24
Een beklijvend tweeluik met een wel heel bijzonder 
hoofdpersonage: de pin-up van de B-24!

17 juni 2022
Integrale, 120 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,50
ISBN: 978-94-6394-448-9

17 juni 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-449-6

DE PIN-UP VAN DE B-24:
Integrale editie & deel 1
Scenario & inkleuring: Jack Manini
Tekeningen: Michel Chevereau
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Korte inhoud
‘Ik ben niet zomaar een tekening, 
ik ben de engelbewaarder van 
mijn B-24.’ Voor Glenn is wat er in 
mei 1944 gebeurt een ware ramp. 
De dag waarop zijn bommenwerper 
crasht – hij is de enige overlevende 
– botst het hospitaalschip Louisiana 
op een zeemijn. Aan boord zijn drie 
verpleegsters, Lana, Glenns vrouw, 
Alice, de vrouw van Fred, zijn copi-
loot, en Candy, de vrouw van Johnny, 
de bombardeur. Ze zijn voorgoed 
verdwenen…
Vijftien jaar later reist oud-majoor 
Glenn Baxter naar Libië voor een 
missie van een firma die naar olie 
speurt. Hij wil van de gelegenheid 
gebruikmaken om het wrak van zijn 
bommenwerper te vinden en te 
achterhalen wat er met zijn beman-
ning is gebeurd. Maar wat is het 
verhaal van Ali-La-Can, de pin-up van 
de B-24?

Jack Manini en Michel Chevereau 
hebben iets met vliegtuigen, 
wie Onder een loden hemel 
heeft gelezen weet dat al. Hoe 
Manini in De pin-up van de B-24 
de hoofdrol geeft aan Ali-La-Can, 
een op de romp van een 
bommenwerper geschilderde 
pin-up, is kortweg fantastisch, 
maar ook het hele verhaal achter 
het ontstaan is het ontdekken 
waard…

Voor dit schitterende tweeluik 
over liefde, avontuur en vlieg-
tuigen hebben we een speciale 
uitgave bedacht. Naast de soft-
cover van deel 1 vind je ook een 
integrale uitgave in de winkel. 
Deel 2 verschijnt in softcoveruit-
gave in november.
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Ik ben niet zomaar een 
poppetje, geen pin-up 

zoals de anderen.

Ik ben Ali-La-Can, 
de beschermengel van 

mijn B-24.

Mijn bemanning houdt van mij, 
de andere vliegeniers spuwen op mij. Alsof 
het geluk van de ene altijd het ongeluk 

van de ander inhoudt.

Maar handen af,
ik ben geen makkelijke 
meid! De beledigingen en 
vijandige salvo’s glijden 

van mij af.

Nou ja…

…dat dacht 
ik toch, tot die 
vermaledijde 
5 mei 1944…

#2 nov ‘22#1 juni ‘22int juni ‘22
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De GEBROEDERS 
RUBINSTEIN
Derde deel in deze beklijvende reeks rond  
Salomon en Mozes, de gebroeders Rubinstein

17 juni 2022
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-446-5

De GEBROEDERS RUBINSTEIN 3:
De bruiloft bij de Bensoussans
Scenario: Luc Brunschwig
Tekeningen: Étienne Le Roux & Loïc Chevallier
Inkleuring: Elvire De Cock
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Aan de knoppen van De gebroe-
ders Rubinstein zit een geweldig 
team: Luc Brunschwig (Holmes) 
schrijft het scenario, Étienne Le 
Roux en Loïc Chevallier maken 
de tekeningen (net zoals bij 
14-18), en Elvire De Cock zorgt 
voor de inkleuring. Het resultaat 
is het verhaal van de gebroeders 
Rubinstein, die zich van 1927 
tot 1948 staande proberen te 
houden in een wereld getekend 
door oorlog en Jodenhaat.

Korte inhoud
1943, concentratiekamp van Sobibor. 
Mozes krijgt de kans om één persoon 
te redden uit het konvooi joden dat 
net is aangekomen. Maar wie moet hij 
kiezen, en waarom? 
Zeven jaar eerder. Mozes, een slimme 
leerling aan het Henri IV, staat voor 
een moeilijke keuze, zeker gezien 
de politieke en sociale spanning die 
er dan al heerst. Intussen ontsnapt 
Salomon, na vijf jaar opsluiting, met 
de hulp van zijn vriend Bensoussan…
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GINO BARTALI 
De graphic novel over het leven van Gino Bartali,  

een held op en naast de fiets

17 juni 2022
Hardcover, 120 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,50
ISBN: 978-94-6394-451-9

GINO BARTALI:
een wielerkampioen onder de rechtvaardigen
Scenario: Julian Voloj
Tekeningen & inkleuring: Lorena Canottiere
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Korte inhoud
Gino Bartali wordt geboren in een 
dorpje nabij Florence. Al snel raakt 
hij verliefd op de fiets en verzot op 
fietsen, en hij blijkt talent te hebben 
ook. Wat een succesverhaal lijkt te 
worden, keert plots wanneer zijn 
broer, ook een bekend wielrenner, 
verongelukt en Gino begint te twij-
felen over zijn carrière. En dan komt 
het fascisme op, waardoor er geen 
wedstrijden meer worden gereden en 
iedereen voor cruciale levenskeuzes 
komt te staan.
Zonder dat zijn gezin het weet, gaat 
Gino bij het verzet. Hij smokkelt 
documenten en verbergt een joodse 
familie op zijn zolder. Hij zal zelf nooit 
over die activiteiten vertellen, maar 
ze leveren hem postuum wel erken-
ning op door Yad Vashem.
Tien jaar na zijn eerste Tourzege 
wint hij de Ronde voor de tweede en 
laatste keer in 1948. Met die kracht-
toer – geen enkele renner won twee 
rittenwedstrijden met zoveel tijd 
ertussen – vereeuwigt hij zijn naam 
en vestigt hij zijn legende.

De graphic novel van Julian Voloj 
is een lust voor het oog, en dat is 
helemaal te danken aan de schit-
terende, sfeervolle tekeningen 
van Lorena Canottiere. De tinten 
oranje waarmee ze het verhaal 
kleurt, geven de legende van 
Gino Bartali nog extra karakter. 
De man die driemaal de zege 
behaalde in de Giro en tweemaal 
in de Ronde van Frankrijk, staat 
te trappelen om zijn leven met 
jou te delen.
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“EN DAAR KOMT GINO BARTALI AAN, VER ACHTER DE KOPGROEP. DE ITALIAAN IS GOED AAN DE RONDE BEGONNEN, WANT HIJ WON 
DE EERSTE RIT. INTUSSEN LIGT HIJ VER ACHTEROP EN VELEN VRAGEN ZICH AF WAT HIJ HIER DOET, NA AL DIE TIJD. MAAR HIJ IS ER 
WEL DEGELIJK, TIEN JAAR NA ZIJN LAATSTE TOURDEELNAME, TIEN JAAR NA ZIJN LAATSTE TOUROVERWINNING, LIEVER GEZEGD.”

Allora, 
che fa?*

DIT IS GINO BARTALI,  
DE HELD VAN ONS VERHAAL.

*En, hoe staat het?

6 7

one-shot

one-shot



Buonaparte
Een fantastische trilogie over de kleine Keizer: 

Napoleone Buonaparte!

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-421-2

17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-422-9

BUONAPARTE 1/3:
Sint-Helena
Scenario: Rudi Miel - Fabienne Pigière
Tekeningen: Ivàn Gil
Inkleuring: 1ver2anes
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Korte inhoud
Verbannen naar een godvergeten 
eiland neemt de verslagen Keizer 
het in een ultiem gevecht op tegen 
Engeland, in de persoon van zijn cipier, 
Hudson Lowe. De mogendheden die in 
Waterloo zegevierden, ruziën intussen 
over zijn Egyptische oorlogsschat. 
Voor het Britse Rijk zou die schat een 
ongezien gevaar betekenen. Lowe 
staat op de eerste rij om dat gevaar 
af te wenden.

Rudi Miel en Fabienne Pigière 
benaderen de legende van 
Napoleon Bonaparte op een 
aparte manier: ze vertrekken 
van bij de dood van Buonaparte, 
op Sint-Helena, en vertellen 
hoe Napoleon en zijn cipier, 
Hudson Lowe, elkaar leerden 
kennen en elkaar net misliepen, 
hoe ze respectvol met elkaar 
omgingen, tot de oorlog tussen 
hen in kwam te staan. De teke-
ningen zijn van Iván Gil, die met 
De dragonders van de grens al 
bewees dat hij een ge-wel-dig 
tekenaar is!

1918

Atlantische Oceaan. 
Sint-Helena, Brits 
overzees gebied. 5 mei 
1821, 17.49 u.

Longwood House. 
Verblijf van Napoleon.

De keizer is 
niet meer.
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SAMOERAI 
LEGENDEN
Een nieuw deel in deze fantastische spin-offreeks 
van Samoerai, onze gevederde oerreeks!

20 mei 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-445-8

SAMOERAI LEGENDEN 7:
Het eiland van de zwarte yokai
Scenario: Jean-François Di Giorgio
Tekeningen: Cristina Mormile
Inkleuring: Bertrand Denoulet
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Korte inhoud
Een stukje rots, geteisterd door weer 
en wind, in een uithoek van Japan. 
Grond waar geen boom op groeit en 
die je op geen enkele kaart vindt. 
Op die plek moeten Furiko en O’kane 
op zoek naar hun zus, Reiko. Al snel 
moeten ze het in hun eentje opnemen 
tegen de bevolking… en tegen een 
machtige vijand. Zal het hen lukken 
hun zus en de archipel te beschermen 
tegen deze verschrikkelijke vijand?

In deze geweldige spin-off van 
Samoerai slaagt Jean-François 
Di Giorgio erin een mythisch 
aspect toe te voegen aan het 
universum van de Japanse 
samoerai. Want vergis je niet, 
de machtige krachten waar de 
zussen het tegen opnemen, zijn 
niet van menselijke oorsprong. 
Net als in de hoofdreeks zijn de 
tekeningen van Cristina Mormile, 
die haar tekenpen even handig 
hanteert als een samoerai zijn 
zwaard. Samoerai – Legenden is 
het tweede album dat in ons Jaar 
van de Samoerai de spotlights 
verdient.
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Ik zie hen! 
ze varen naar 
het eiland van 

de zwarte 
yokai!

wacht!wacht!

die vervloekte 
toverkol houdt ons 

voor de gek, tokutaro! 
Ik zal haar...

welja, nu 
niet meer!

het werkte 
vroeger toch 

goed, hé?

het werkt niet meer! 
alsof mijn runen 
zijn opgedroogd!

en?

Kijk!Kijk!



de verloren 
tijden
Jérôme Le Gris: ‘Zou de mens het anders doen, als 
hij de kans kreeg helemaal opnieuw te beginnen?’

Jérôme Le Gris, de scenarist van Horacio van Alba, en 
Didier Poli, artistiek directeur van De 5 Rijken, slaan voor 
De verloren tijden de handen in elkaar. Het resultaat is 
een schitterend epos waarin de mens wordt geconfron-
teerd met zijn droeve, gewelddadige lot. Of is er een 
andere toekomst mogelijk voor de mensheid?

Wat is voor u het centrale thema van De verloren tijden?
JÉRÔME LE GRIS: Het centrale thema dat ik naar voor 

wil schuiven, is eigenlijk het massageweld dat is ontstaan 
tijdens het neolithicum. In die periode gaat de mens seden-
tair leven en ontstaat het begrip ‘(grond)bezit’, wat dan weer 
tot geweld leidt. De jager-verzamelaars volgden kuddes of 
verplaatsten zich naargelang de seizoenen, maar toen de 
mens de landbouw ontdekte, ging hij zich vestigen. 

Mensen begonnen grond te claimen en strijd te voeren om 
die gronden. Er werden legers opgericht en… eigenlijk leven 
we nu nog altijd in diezelfde wereld, waar mensen elkaars 
grondgebied betwisten, waar grondstoffen de inzet zijn van 
oorlogen, en dat is allemaal ontstaan in het neolithicum.

U vaagt in het begin van De verloren tijden alle bescha-
ving weg…

LE GRIS: Op die manier reboot ik de samenleving. In het 
jaar 1000 zien we al dat we niet op de goeie weg zijn, er 
is geweld, er is honger, ziekte… en als je nu kijkt waar die 
weg ons heeft gebracht… Ik wilde de mensheid opnieuw 
laten beginnen, om de vraag te stellen of er een andere weg 
mogelijk is. Kan de mens die minder evidente weg nemen? 
Een weg die niet leidt naar overconsumptie, naar een 
klimaatcrisis en uitputting van natuurlijke bronnen zoals we 
die vandaag kennen…

Je leest het al bij Jean-Jacques Rousseau, in zijn Discours 
sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes. Daar is eigenlijk het idee ontstaan om De verloren 
tijden te maken. Op een bepaald moment besloot de mens 
dat dingen ‘van hem’ konden zijn, en niet langer toebe-
hoorden aan de aarde… En ook nu is dat iets waar we als 
mens mee worstelen, nu we samen moeten strijden tegen 
de klimaatverandering. We proberen ons te herdenken, dat 
‘bezit’ en gebruik van grondstoffen te herbekijken. En ik zeg 
niet dat we onze steden moeten verlaten en als nomaden 
moeten gaan leven hè. (lacht)

Bij de nomadische stammen is vooral natuurgeweld een 
factor waar je rekening mee moet houden, maar er is geen 
massageweld. Primus heeft graan bewaard, en besluit af te 

stappen van zijn nomadische bestaan en zich te vestigen, 
wat meteen tot geweld leidt. Ik wilde dat moment vatten 
waarop onze samenlevingen zo veranderen dat geweld onaf-
wendbaar wordt.

Het eerste deel speelt zich af in Engeland…
LE GRIS: Ja, nou ja, de wereld is helemaal vernietigd, en 

we bevinden ons op een eiland, het is dus een verzonnen 
Engeland. Ik heb me op primitieve stammen gebaseerd, op 
de oude Kelten, bijvoorbeeld, om Primus en zijn gezellen 
te verzinnen. Voor het verhaal is het ook interessant om 
de actie in het begin te situeren op een eiland, omdat de 
evolutie daar anders kan lopen dan op het continent. Op dat 
continent – het land der Meutes – waar ze naartoe trekken, 
is het geweld nog veel meer aanwezig, maar dan loop ik 
natuurlijk op de zaken vooruit…

In het eerste deel kijken we naar clans die net op dat 
kantelpunt zitten tussen een nomadisch en een sedentair 
bestaan. 

POLI: Voor de landschappen heb ik me gebaseerd op 
de landschappen in het noorden van Engeland, en de 
Orkneyeilanden in het bijzonder. Geteisterd door de wind 
en eerder onherbergzaam. Voor de rotsformaties en het 
desolate landschap na de ramp heb ik me geïnspireerd op de 
Dolomieten en de grindwoestijn in de Sahara.

Om het design in de realiteit te verankeren, baseer ik me 
altijd op wat bestaat of op historische referenties. We zijn 
dus vertrokken van de proto-Kelten uit de IJzertijd. Van die 
periode is niet zo veel geweten dus ik had nog wat ruimte 
om dingen voor te stellen, zonder dat dat botste met de 
geschiedenis. Je weet over wat voor technologie ze in die tijd 
beschikten, en de rest is dus extrapolatie. We moesten alleen 
opletten dat we niet vervielen in een soort heroïc fantasy, 
want dat wilden we bewust vermijden.

In de familie van Primus worden overgebleven stukjes 
cultuur doorgegeven van vader op zoon, of dochter. Toch 
een soort verlangen naar beschaving?

LE GRIS: Zoiets, ja. Van generatie op generatie geven ze 
papieren door die dateren uit een tijd waarin er beschaving 
was, uit een wereld die er veel minder vijandig uitzag, waar 
cultuur bestond. Een vertekend beeld natuurlijk, want ook 
in die wereld was geweld schering en inslag, maar voor hen 
zag die er wel interessanter uit. Er zit in de mens altijd een 
verlangen naar de wereld van vroeger, maar dat is niet (altijd) 
terecht.

Jullie werken bij De verloren tijden voor het eerst samen, 
hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

LE GRIS: We hebben gemeenschappelijke vrienden, dus ik 
dacht aan hem, hij heeft wat proefplaten gemaakt, het zat 
goed en we zijn eraan begonnen. Weinig origineels, sorry. 
(lacht)

Didier is niet alleen een geweldig tekenaar, hij is ook een 
fantastisch designer, en dat was hier misschien nog belang-
rijker. Hij heeft beschavingen uitgevonden, personages, 
wapens, kledij, landschappen, een hele cultuur en daar is hij 
echt goed in. 

POLI: Volgens mij zaten we te eten bij een gemeenschap-
pelijke vriend en vertelde hij me over een project bij Dargaud, 
waarvoor ze maar geen tekenaar vonden. Het was een veel-
eisend project, omdat de tekenaar niet alleen een realisti-
sche tekenstijl moest hebben, maar bovendien ook zin om 
en ervaring met een nieuwe wereld (te) ontwerpen, zonder 
echte historische referenties maar ook zeker geen fantasy.

Ik kende Jérômes werk Horacio van Alba (dat ook bij ons 
verscheen, red.), dat goed gedocumenteerd is, en verankerd 
in een historische werkelijkheid, en ik was dus benieuwd hoe 
zijn epische stijl matchte met een uchronie, toch een iets 
moeilijker genre.

Design is mijn ‘specialiteit’ en de uitdaging leek me wel 
interessant, ook al had ik niet het gevoel dat ik helemaal 
voldeed, gezien de vereiste van een realistische tekenstijl, 
en dan nog bij een prestigieuze uitgever als Dargaud. Ik heb 
wat proefplaten gemaakt, zonder druk en vooral voor mijn 
plezier en… tot mijn grote verrassing waren ze overtuigd en 
mijn uitgever was zelfs zo enthousiast dat hij mij voorstelde 
de tekeningen op mij te nemen.

Wilde dieren bedenken lijkt me geweldig. Welk deel van 
het werk beviel jou het meeste?

POLI: Dat is inderdaad iets dat ik heerlijk vind. In het 
algemeen is het heel leuk om schepsels en nieuwe soorten 
te bedenken die geloofwaardig moeten zijn. We wilden een 
wereld die op de onze lijkt, maar waar alles nog vijandiger, 
somberder is en waar overleven een dagelijkse strijd is. Ik 
heb als basis bestaande dieren genomen en geprobeerd me 
in te beelden wat hen nog gevaarlijker of angstwekkender 
zou kunnen maken. Beren, bijvoorbeeld, zijn heel sterk 
maar misschien wat log en lomp… dus maak ze zo soepel 
en behendig als een kat, en ze worden geduchte moordma-
chines! Ik probeer verder ook rekening te houden met de 
biotoop waarin ze leven om ze zo nog beter te verankeren 
in hun omgeving.

Daarna moet je het geheel nog laten harmoniëren. Als ik 
een verhaal zou mogen bedenken met allemaal verzonnen 
wezens, ik zou uit mijn dak gaan! (lacht)

Hoeveel delen van De verloren tijden zijn er voorzien?
LE GRIS: In het Frans verschijnt het tweede deel in mei en 

er zijn 4 delen voorzien. We hebben dus nog heel wat voor 
de lezer in petto. (lacht)

2322



de verloren 
tijden

Slaagt de mens erin zichzelf heruit te 
vinden als hij opnieuw mag beginnen?

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-427-4
17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-428-1

de verloren tijden 1/4:
Het Heidefort
Scenario:  Jérôme Le Gris
Tekeningen: Didier Poli
Inkleuring: Bruno Tatti

p
o

st
a

p
o

c
a

ly
pt

is
c

h

SIGRID
Eerste deel van een 
avontuurlijk tweeluik over een 
onverschrokken Vikingvrouw

22 april 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-413-7
20 mei 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-414-4

Sigrid 1/2:
Op deze onbekende grond 
Scenario: David Chauvel
Tekeningen: Patrick Pion
Inkleuring: Lou
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Korte inhoud
In het jaar 1000 regent het dood en vuur op aarde, geheel volgens 
de voorspelling van de Apocalyps. Een donkere wolk omhult 
de wereld en stort hem voor een eeuwigheid in het duister. 
Beschavingen worden weggevaagd en duizenden generaties 
verdwijnen voor de zon eindelijk weer opduikt. Eeuwen zijn er 
verstreken wanneer het leven herneemt. Maar alles moet over, 
want alles is vergeten. Voor de mens, die nog wankel op zijn benen 
staat, breken de Verloren tijden aan…
In die nieuwe tijd, vol nomadische stammen, volgen we de 
Moórclan, onder leiding van Primus, die samen met zijn dochter, 
Elaine, ijvert voor een betere wereld… en droomt van vooruitgang.

Een postapocalyptisch verhaal 
in vier delen, door Jérôme Le 

Gris en Didier Poli

Korte inhoud
Sigrid is een jonge Viking die de wijde wereld wil zien… 
Wanneer haar drakar Groenland verlaat, op weg naar 
Markland, een onlangs gekoloniseerd gebied, kan ze 
onmogelijk vermoeden wat er haar te wachten staat… 
Een mysterieuze ziekte die de bemanning uitroeit, 
trouweloosheid die haar bijna het leven kost en een 
ontmoeting met een Beothuk-indiaan… Haar leven wordt 
overhoopgehaald!

David Chauvel (De 5 Rijken) neemt je mee 
op een avontuurlijke tocht, in het spoor van 
Sigrid, en dompelt je onder in een clash 
tussen culturen: Vikings tegen indianen, 
‘heidenen’ tegen christenen… met als 
heilige graal een mysterieus voorwerp waar 
iedereen het op heeft gemunt!
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Gaandeweg ontstond er een nieuwe 
orde, een nieuwe levenswijze, een 
nieuwe bestaanswijze.

Voor de mens, die nog wankel 
op zijn benen stond, braken 
‘de verloren tijden’ aan.

Langzaam kon het leven weer beginnen, 
maar alles moest over, want de kennis uit 
vroegere tijden was voor altijd verloren.

De tijd van het duister 
was voorbij, na eeuwen van 
angst en chaos.

…en het nieuwe licht aan-
schouwden dat eindelijk de 
huilende aarde kon troosten.

…voor er opnieuw zonnestralen 
tevoorschijn kwamen.

Voor de overgebleven mensen zich 
eindelijk uit de grotten durfden te 
wagen die hen beschermden…

Duizenden generaties gingen 
toen verloren…
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Newfoundland,  
rond het jaar 1000.
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BLOEDKONINGINNEN 
JOHANNA
Een nieuw drieluik in de collectie 

Bloedkoninginnen, over Johanna, 
de boosaardige koningin

17 juni 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-447-2

BLOEDKONINGINNEN:
Johanna – de boosaardige koningin 1/3
Scenario: France Richemond
Tekeningen: Michel Suro
Inkleuring: Dimitri Fogolin
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Malefosse
Systematische heruitgave met 
nieuwe vertaling en lettering

17 juni 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-362-8

Malefosse 7/24:
De Maagd
Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: François Dermaut
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Korte inhoud
1293, in het kasteel van Montbard is een edelvrouw aan het bevallen: het 
is Agnes Capet, de dochter van Lodewijk de Heilige. Tot grote wanhoop 
van haar echtgenoot, hertog Robert II, is het weer een dochter, de derde 
al. Het ene been van het kind is bovendien korter dan het andere, er wordt 
al gefluisterd dat de kleine Johanna het brandmerk van de duivel draagt 
en dat God kwaad is. 
Een paar jaar later, aan het begin van de XIVe eeuw, is Frankrijk nog 
steeds de staat met het meeste geld, de meeste inwoners en het meeste 
roem in heel Europa. Filips de Schone bestuurt het land met ijzeren hand. 
Maar het lot is hem niet gunstig gezind: de trotse kroon bijt in het zand 
en moet door het stof. De oorzaak van deze ondergang: Johanna, prinses 
en kleindochter van Lodewijk de Heilige, geboren op de trappen naar de 
troonzaal. De vrouw die ‘de lamme, boosaardige koningin’ wordt genoemd, 
deinst voor niets terug om de troon in handen te krijgen…

De reeks Malefosse liep 
uiteindelijk van 1983 tot 
2016, meer dan drie decennia, 
en dat wil wat zeggen. Daniel 
Bardet en François zijn een 
fantastische tandem die de 
middeleeuwen zo tot leven 
brengen… met als hoogtepunt 
– wat ons betreft – de tekening 
van François Dermaut, die 
karakterkop na karakterkop 
uit zijn potlood tovert!

De Bourgondiërs zijn hip, dat 
bewijst Bart Van Loo met 
zijn boek en podcast. Maar 
Bourgondiërs zijn geen dikbui-
kige venten, of toch niet alle-
maal, dat bewijst Johanna van 
Bourgondië. Het scenario is 
van France Richemond, die we 
kennen van een paar andere 
Bloedkoninginnen, en de 
tekeningen van Michel Suro 
(West Legends).

Korte inhoud
Winter/lente 1590. De ontbering en de drang naar nieuwe 
Franse twisten rukken Gunther en heer Pritz onvermijde-
lijk los van de bergen van Wallis en brengen hen weer in 
het spoor van de geschiedenis. In Frankrijk, in de streek 
van Langres, op de grens van Franche-Comté, Lotharingen 
en Bourgondië, wacht hun een nieuw bestaan.
Langres is een schitterend bolwerk, felbegeerd en onge-
schonden, een ommuurd eiland, belegerd door de vijan-
dige troepen van de Heilige Liga en trouw gebleven aan 
de koning. Ieder kamp probeert het met geweld of door 
een list binnen te dringen of te veroveren. Maar wat voor 
zin heeft het erover te kletsen? Nestel je bij het vuur, 
droom, voel, kijk en leef mee met wat François Dermaut 
en Daniel Bardet je te lezen bieden.

2726

C A T H E R I N A  D E ’  M E D I C I

Nee!

En?

Mijn heEr… De prinses 
is zopas bevallen.

Een meisje, 
prins…

1293, kasteel van 
Montbard, residentie 
van de hertogen van 
Bourgondië.

de weledele 
prinses Agnes, 
dochter van 
Lodewijk de heilige, 
baArt haAr vijfde 
kindje.

#1 

#4 

#7 

series binnen coll. Bloedkoninginnen

#2 

#5 

#8 

#3 

#6 

#9 

mmm?...

Ik schoot ‘m recht 
in zijn speklaag!mmmja... 

eerst zien...

bij de heilige liga, 
ik heb hem niet gemist!

... tussen  lotharingen, champagne, 
Bourgondië en franche-comté...

scenario: daniel bardet
tekeningen: françois dermaut

21 september 1992.

zomer 1591, in de streek van langres...
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DE ONDERZOEKEN 
VAN MACHIAVELLI
Een historische detectivereeks rond de enige echte Machiavelli

8 juli 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-459-5

DE ONDERZOEKEN VAN MACHIAVELLI:
Het pad van het kwaad
Scenario: Jean-Marc Rivière
Tekeningen: Gabriel Andrade
Inkleuring: Elvire De Cock
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Korte inhoud
1498, Firenze. Machiavelli is een 
jonge, zorgeloze idealist die zich 
stierlijk verveelt tijdens zijn werk in 
de staatsarchieven. Hij wil de wereld 
zien, ruiken en voelen in plaats van 
te verkommeren tussen de ontelbare 
perkamenten… Wanneer het lijk van 
een onbekende uit de Arno wordt 
gevist, grijpt hij de gelegenheid 
aan om de archieven te verlaten en 
de secretaris te worden van Piero 
Soderini. 
Voor de jongeman is het de start 
van een onderzoek vol verrassingen. 
Tezelfdertijd zorgt de dominicaner 
monnik Savonarola met zijn preken 
voor beroering in de stad. Elke dag 
groeit zijn gevolg aan, tot grote onrust 
van een deel van de Florentijnse elite. 
Zeker omdat Savonarola verraad zou 
hebben gepleegd. Aan de muren van 
de Italiaanse stad hangt een brief van 
de Franse koning, die de pauselijke 
troon aan Savonarola belooft en tege-
lijk diens verbond met de Franse kroon 
blootlegt. Al gauw breken er onlusten 
uit in de stad. 

De reeks De onderzoeken van 
Machiavelli is opgebouwd als 
een historisch detectiveverhaal. 
Jean-Marc Rivière, groot kenner 
van de Italiaanse renaissance, 
vertelt een onbekend aspect 
van het leven van een van de 
grootste Florentijnen, en werpt 
zo een nieuw licht op de histori-
sche figuur Machiavelli. Gabriel 
Andrade brengt de geschiedenis 
tot leven in een sfeervolle, 
mysterieuze stijl.

2928

Achter de grootste 
schoonheid gaAt altijd 

de verwerpelijkste 
lelijkheid schuil.

Firenze, maArt 1498.

Valse zuiverheid is 
alleen maar ’n sluier 
voor de leugens van 

zedeloze zielen.

Open je 
ogen voOr 
de waarheid. 

aanvaard haar 
in je en je 
zal zien.

hé!

hahaha!
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Dwergen
In het hart van het Dwergenrijk is 
de gerst van de meesters van de 
Mout waardevoller dan goud

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-433-5
17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-434-2

Dwergen 17:
Gurdan van de Mout
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Pierre-Denis Goux
Inkleuringen: Iuliia Leonidovna Pinchuk
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Elfen 27:
De Ogham-meesters
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Gianluca Maconi & Bertrand 
Benoit
Inkleuring: Stefania Aquaro & Bertrand Benoit
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20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-431-1
17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-432-8

Elfen
Een nieuw, heerlijk avontuur 
in de landen van Arran!

Korte inhoud
Na zestig jaar dienst bij het IJzeren Legioen moet Gurdan afzwaaien. 
De ouwe behaarde besluit terug te keren naar zijn geboortedorp in 
de hoop er de familiestokerij uit te bouwen. Maar hij ontdekt dat zijn 
broer al jaren is verdwenen en dat het landgoed, dat intussen een 
bouwval is, net door zijn neef is verkocht.
Gurdan beseft dat hij zal moeten strijden voor de kans om ooit zijn 
droom te verwezenlijken en zijn eigen moutwijn te stoken. Maar van 
wanhopige gevechten weet hij alles…

Een bruisend scenario van Nicolas Jarry, dat heerlijk smaakt dankzij 
de tekeningen van Pierre-Denis Goux, vaste wapenbroeder van de 
Dwergen.

Korte inhoud
Het woud van Torunn is een van de 
oudste wouden van Arran. De elfenclans 
die er wonen, staan al eeuwenlang 
bekend om hun wreedheid. Wreedheid 
tegenover vreemdelingen, maar ook 
tussen de clans die dit gigantische grond-
gebied onderling betwisten…
Dat heeft Kaënn op een pijnlijke manier 
mogen ondervinden. Toen hij nog erg 
jong was, werd zijn vader gedood door 
de ogham-meester van de clan van het 
Hooglover, die het kind daarna adop-
teerde en opvoedde als haar zoon. Kaënn 
groeide uit tot een krijger. Hij wordt 
verscheurd tussen het eervolle pad, 
waarin respect voor zijn meester voorop-
staat, en een verderfelijker pad, dat van 
de wraak…

3130

…ik zou dan het land in kunnen 
trekken om jongeren aan te 
werven, kroezen te drinken met 
vrienden en een paar bavetten op 
te zoeken bij wie ik vaste klant 
was.

Eindelijk zou mijn 
leven zijn gewone 
gang hernemen.

De tussentijd 
moest ik zo 
goed mogelijk 
doorkomen.

Zolang ik niet van hot 
naar haar moest lopen, 
kon ik de schijn nog 
ophouden.

Gurdan, er 
zijn er een 

paar tussen de 
mazen van het 
net geglipt!

Grijp ze!

Kapitein!

Maak je om 
mij niet druk, 
grijp ze voor 
die trollars de 
wijnkelder in de 

fik steken!

Onze courtars 
redden het wel 
zonder mij…

Ik heb 
je verdomme 

’n bevel 
gegeven!

Je bent 
’n gehoornde! 
Dus je loopt 

in de pas of je 
vertrekt!

Maar heer 
Brum…

We maken dat 
karwei snel af 

en ik kom terug! 
Hou vol!

Ga weg!

En… 
verdomme

… Niet nu…

!

- 6 -

vorige delen

De laatste twee dingen die me aan 
mijn verleden bonden, waren het 
gelaat van mijn vader…

…en deze luttele woorden: 
‘word sterk… en leer de kunst 
van de sabel en de oghams.’

Ik hoorde ze elke avond 
voor ik in slaap dommelde.

Het was een mannen-
stem, die van mijn 
vader.

Ik herinner me niet dat ik verdriet 
voelde toen de ogham-meester 
van de clan van het Hooglover 
hem had gedood…

…alleen verbijstering, alsof 
er een bliksemschicht mijn 
hoofd trof. Op dat moment ben ik vast 

ook al de rest vergeten.

vorige delen
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#17 jan ‘22
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HERAKLES
Tweede deel in dit drieluik 

over dé allergrootste held uit 
de Griekse mythologie

Iason
Met dit derde deel eindigt de 
queeste van Iason en zijn Argonauten 
naar het Gulden Vlies

de WIJSHEID  VAN MYTHES

17 juni 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-452-6
8 juli 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-453-3

8 juli 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-460-1
19 augustus 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-461-8

DE WIJSHEID VAN MYTHES 
7.2:
Herakles 2/3: De twaalf werken
Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Annabel
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry

DE WIJSHEID VAN MYTHES 
3.3:
Iason 3/3: In de macht van Medeia
Scenario: Clotilde Bruneau
Tekeningen: Alexandre Hubran
Bedacht en geschreven door: Luc Ferry
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Korte inhoud
Herakles is een held geworden, en begint 
aan de twaalf werken, in opdracht van 
Eurystheus, de koning van Mykenai. Voor 
zijn eerste werk moet hij de verschrikkelijke 
leeuw van Nemeus verslaan, maar geen 
enkel wapen kan diens vel doorboren. Dan is 
de hydra van Lerna aan de beurt met haar 
vele koppen en haar giftige adem. Deze 
twee werken zijn maar een voorsmaakje 
van de uitdagingen die Herakles te wachten 
staan en waarvoor hij diep zal moeten tasten 
in zijn krachtenarsenaal, maar evengoed 
gebruik zal moeten maken van zijn sluwheid. 
Maar dat is het lot van een uitverkorene van 
Zeus. Dat is het lot van de man die de chaos 
moet bestrijden.

Korte inhoud
Na hun aankomst in Kolchis ligt het 
Gulden Vlies binnen handbereik voor 
Iason en zijn metgezellen… of toch 
bijna. Want eerst moet Iason de drie 
verschrikkelijke beproevingen doorstaan 
die koning Aietes heeft bedacht: de 
stieren van Hephaistos temmen, die 
vuur spuwen uit hun neusgaten; dan 
een horde van 400 supersterke soldaten 
verslaan; en tot slot de strijd aanbinden 
met de bewaker van het kostbare voor-
werp, een draak die nooit slaapt. Een 
reeks taken die onhaalbaar lijken, maar 
dan vergeten we dat Iason, naast zijn 
kracht, zijn moed en de steun van de 
goden, over een belangrijke bondge-
noot beschikt: de tovenares Medeia, die 
niemand minder is dan… de dochter van 
de koning!

‘De wijsheid van mythes’ is een 
collectie onder leiding van Luc Ferry, 
die de grootste Griekse mythes 
vertelt, met telkens een uitgebreid 
achtergronddossier. In de vertaling 
hanteren we de Griekse schrijfwijze 
om zo de mythe in zijn authentieke 
vorm tot leven te brengen. Een 
mythische collectie om de machtige 
verhalen uit de Griekse mythologie te 
(her)ontdekken!

3332

Bij nemea, Argolis.

Daar 
ben je, ein-

delijk…
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ZIJ SCHREVEN GESCHIEDENIS
Caesar
Veni, vidi, vici of de opkomst  
en ondergang van een van de grootste  
Romeinen: Iulius Caesar

8 juli 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-468-7

19 augustus 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-469-4

Zij schreven geschiedenis 16
Caesar
Scenario: Mathieu Gabella
Geschiedkundige: Giusto Traina
Tekeningen: Andrea Meloni
Inkleuring: Chiara Zeppegno & Andrea Meloni
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Korte inhoud
75 v.C. Iulius Caesar, nauwelijks 
een jaar of twintig, begint aan zijn 
politieke carrière. Geïnspireerd door 
Alexander de Grote heeft hij een 
simpel doel: de macht grijpen in Rome 
en de stad de grootsheid bieden die 
ze verdient. Maar de weg is nog lang 
en Caesar weet dat je de macht even-
goed verwerft binnen de stadsmuren 
als aan de grenzen van het rijk. Door 
zijn gulle uitgaven bij de spelen en 
door zijn zegerijke campagnes in 
Gallia krijgt hij de bevolking op zijn 
hand. Door handige politieke manoeu-
vres krijgt hij ook machtige politieke 
bondgenoten. Caesar is briljant en 
ambitieus en laat zich uiteindelijk tot 
dictator voor het leven uitroepen. 
Hij wordt het symbool van de almacht, 
van het militaire genie en politieke 
strategie. Iulius Caesar is de meest 
mythische Romeinse generaal en een 
van de meest iconische figuren uit de 
geschiedenis. Ontdek hoe de man een 
legende werd…

Mathieu Gabella vertelt een 
ongemeen boeiend verhaal 
over Iulius Caesar, die op zoek is 
naar erkenning en naar de juiste 
zinsneden voor zijn memoires. 
Met wat speelse elementen 
slaagt de scenarist erin de grote 
Iulius eer aan te doen. Caesar 
mocht natuurlijk niet ontbreken 
in onze fantastische collectie ‘Zij 
schreven geschiedenis’.

3534

75 v.C. Het eiland 
Pharmakoussa (voor de 

kust van Asia Minor).

Tienduizend sestertii…

Tienduizend sestertiën 
voor mijn hoofd?

Ik ben meer waard 
dan dat, piraat… Je overschat jezelf, 

Romein. Zoals 
alle Romeinen.

Ik ben een Romeins 
patriciër, van een 

oude famil…

Ja, een hooggeboren 
kerel die aan de 

top van de Romeinse 
samenleving staat 
en die alles in zijn 
schoot geworpen 
krijgt, we weten 

hoe dat gaat.

…en magistraten 
die hun post alleen 

danken aan hun 
verdiensten en 
hun kiezers...

…die stemmen kopen en dat 
geld terugverdienen zodra 
ze zijn verkozen door hun 
diensten aan te bieden…

…of een grote buit 
meebrengen naar Rome.

Rome is een 
republiek, geleid 
door een senaat…

Zonen van…

En de hoogste post 
krijg je pas als je 
in andere missies je 

waarde hebt bewezen.

De cursus 
honorum, ik 

weet het, ik weet 
het, Romein.

Noem me Caesar, 
en onthoud die 

naam goed.

- 3 -
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Collectie Plankgas
Renault 

Een episch verhaal over de man die zijn volk leerde autorijden:  
Louis Renault

8 juli 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-6394-466-3

19 augustus 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 12,95 NL: € 13,25
ISBN: 978-94-6394-467-0

Collectie Plankgas 16
RENAULT - Vuile handen
Scenario & inkleuring: Lapasset
Tekeningen: Benéteau
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Korte inhoud
Van de werkplaats achterin zijn tuin, 
waar hij zijn eerste motoren in elkaar 
knutselde, tot de creatie van een 
rijk dat zo machtig was dat men zei 
dat heel Frankrijk verkouden werd 
als hij hoestte: Louis Renault raasde 
als een bolide door zijn tijd. Een 
overzicht van het leven van Renault 
betekent een duik in de eerste helft 
van de XIXe eeuw. Vijftig jaar waarin 
de wereld compleet veranderde, 
voortgestuwd door een ongebreideld 
vooruitgangsgeloof. Maar ook vijftig 
jaar vol grote ideologische conflicten, 
en twee wereldoorlogen. Terwijl de 
eerste Renault naar de top stuwt, 
luidt de tweede zijn neergang in. Hij 
is een uitvinder, visionair, leidsman, 
zakenman… Zijn naam kennen we, nu 
ontdekken we de man.

In onze collectie PLANKGAS 
verkennen we de autosport, van 
snelle bolides naar de verhalen 
achter fantastische carrières of, 
in dit geval, achter legendarische 
automerken. Benjamin Benéteau 
en Antoine Lapasset werkten 
allebei mee aan Michel Vaillant 
maar vatten met Renault pas 
echt een episch werk aan met 
één moraal: wie rijk wil worden, 
mag niet bang zijn om zijn 
handen vuil te maken!
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De wedstrijd was 
nochtans goed 
begonnen:

Farman – de toenmalige 
kampioen – had zijn 
Panhard tegen een koe 
in de prak gereden …

… De Knyff had een 
bocht gemist …

… en we gingen net een enorme 
Mors inhalen en hem stof laten 
vreten, toen het gebeurde.

Je mag niet vergeten dat auto’s op 
de wegen van die tijd een hels lawaai 
maakten en gigantisch veel stof 
opwierpen.

Je hoorde niks en je zag nog 
minder!

Wat?

Kop dicht, 
we halen 

ze in!

Opzij! 
We halen 
jullie in!

Waar 
?!!

Waar 
dan?!

Daar, 
godver-
domme!

Maak je 
bril schoon, 

idioot!

Opzij, 
jullie! Hé!

O nee!

Je zag geen tien 
meter!

Je zag hele-
maal niets!

Je zag geen 
meter!

Ik weet niet 
precies wat er is 
gebeurd …

- 4 - - 5 -
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Collectie Plankgas
24 uren van le mans 
Ontdek met PLANKGAS een legendarische renstal 
die furore maakte begin jaren 70: Matra

8 juli 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-462-5

19 augustus 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-463-2

collectie plankgas 15:
LE MANS 4 - 1972-1974: de Matra-jaren
Scenario: Denis Bernard 
Tekeningen: Christian Papazoglakis, Robert Paquet
Inkleuring: Tanja Cinna
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Korte inhoud
De 24 Uren van Le Mans 1964. Ver 
achter de zegevierende Ferrari haalt 
maar een van de 5 deelnemende 
voertuigen van Automobiles René 
Bonnet de streep. Een jaar later 
wordt de firma overgenomen door 
Matra, specialist in wapenbouw, dat 
met de autosport zijn knowhow wil 
demonstreren en personenauto’s gaat 
verkopen. Al zijn de eerste pogingen 
niet overtuigend, toch slaagt Matra 
erin beetje bij beetje een plekje te 
veroveren tussen de groten, vooral 
dankzij de passie en de energie van 
zijn ingenieurs. Het is wachten tot 
de editie van 1972 voor de Franse 
renstal zijn stempel drukt op de race 
in de Sarthe en zo de grote herovering 
van de Franse autosport voltooit. Een 
nieuwe generatie piloten staat klaar 
om hun naam toe te voegen aan de 
legende: Jean-Pierre Beltoise, François 
Cevert, Gérard Larrousse, Jean-Pierre 
Jabouille… en Henri Pescarolo. 

Matra is een naam die tussen 
de plooien van de geschie-
denis is verdwenen. Dankzij 
de collectie PLANKGAS diepen 
wij die verhalen weer op om 
je zo opnieuw te laten kennis-
maken met deze legendarische 
renstal. In de reeks over De 24 
Uren van Le Mans is Christian 
Papazoglakis een bekende naam, 
die er steeds weer in slaagt die 
razendsnelle bolides over de 
pagina’s te laten racen.

3938

Het nieuwe gedeelte tussen de Arnage-bocht en de 
aankomstlijn, dat helemaal is hertekend, is nu bochtiger en 
veiliger. De lengte van het circuit bedraagt nu 13,640 km.

Daar 
gaan ze!

Eerste passage door Mulsanne. 
Pescarolo, Cevert en Beltoise liggen 
voorop. Daarachter de Alfa Romeo 

van Stommelen, de Matra van 
Jabouille en de Lola van Bonnier.

Einde van eerste ronde! 
Drie Matra’s op een rij, dan 
Bonnier, die met zijn Lola 

de MS660 van Jabouille 
heeft voorbijgestoken!

- 8 - - 9 -
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Legio patria nostra
Legio Patria Nostra is een vijfluik vol 

geschiedenis, actie, drama en... liefde!

8 juli 2022
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-457-1

19 augustus 2022
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-458-8

Legio Patria Nostra 1/5: 
De tamboer
Scenario: Jean-André Yerlès
Tekeningen & inkleuring: Marc-Antoine Boidin
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Korte inhoud
1856, Lyon. Casimir, een staatjongen, 
pleegt een moord in een poging om 
zijn moeder te beschermen tegen 
haar gewelddadige pooier. Samen met 
zijn beste vriend, Dino, die droomt van 
een beter leven, ontvlucht hij de stad. 
Maar je lot proberen te ontlopen is een 
gevaarlijk spelletje en ze belanden in 
de klauwen van de Moor, een tiran-
nieke, verdorven bendeleider. Casimir 
slaagt er opnieuw in te ontkomen en 
leert Évariste kennen, een voormalige 
soldaat, een dandy en een onver-
beterlijke gokker. Samen nemen ze 
dienst bij het Vreemdelingenlegioen, 
onder een valse naam. Voor het eerst 
sinds lange tijd is er weer licht in het 
leven van Casimir, in de gedaante van 
Zélie, met haar groene ogen en haar 
wonderlijke temperament. Ja, Casimir 
gaat zelfs aan het dromen en besluit 
te deserteren. Het verhaal van Casimir 
begint nog maar net, hij kan onmoge-
lijk weten dat hij een held zal worden.

Voor zijn eerste strip werkt Jean-André Yerlès, die zijn strepen 
verdiende in de televisie- en filmwereld, samen met Marc-
Antoine Boidin en voert hij ons mee in een virtuoos, romanesk 
epos rond het Vreemdelingenlegioen. Een instituut dat vandaag 
is uitgegroeid tot een symbool, waarvan de legende met bloed 
is geschreven, in Mexico, tijdens de slag bij Camarón, in 1863. 
In vijf delen vertelt Legio Patria Nostra (‘Het legioen, ons vader-
land’, het devies van het Legioen) ons over die verschrikkelijke 
slag en over het leven van een straatjongen die thuiskomt in 
het Legioen en daar leert een soldaat te zijn, een vechter en 
simpelweg een man.
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HOUD DE 
DIEF!

GRIJP 
ZE!

IK WORD 
ZEEZIEK… JE KOTST 

WAT, MAAKT 
NIET UIT!

OP ’N DAG 
SCHEEP IK IN.

HET BLIJFT WEL 
M’N MOEDER…

CASIMIR! 
WE ZIJN DE 

KONINGEN VAN 
DE WERELD!

WIJ ZIJN NIKS, 
WE ZIJN LOSERS. 
DROMEN IS NIKS 

VOOR ONS…

IK KAN M’N MOEDER NIET ACHTER-
LATEN… EN TROUWENS, IK HEB 

GEEN 300 FRANK.

IK HEB MET ’N MATROOS GEPRAAT, VOOR 
300 FRANK KUNNEN WE AAN BOORD, 

NAAR MARSEILLE EN DAARNA 
CAGLIARI! SARDINIË!

…IK WIL SARDINIË ZIEN, DAAR 
BEN IK GEBOREN, EN DAAR ZAL IK 

RIJK WORDEN! EN JIJ KOMT 
MET ME MEE.

JE STIEFVADER IS ’N 
KLOOTZAK DIE JE SLAAG 

GEEFT, JE MOEDER BESCHERMT 
JE NIET. JE BENT HAAR NIKS 

VERSCHULDIGD. KOM, 
WE ZIJN WEG!

VERDOMME, CASIMIR, 
HET IS JOUW LEVEN! EN 
HET LOT WACHT OP ONS! 

WE HEBBEN ’N GROTE 
TOEKOMST!

Twee jaar later…
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Sheridan manor
Verdwaal mee in de sfeervolle magie van Sheridan Manor 

8 juli 2022
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-455-7

19 augustus 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-456-4

SHERIDAN MANOR 1:
De poort naar Gehenna
Scenario: Jacques Lamontagne
Tekeningen & inkleuring: Ma Yi
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Korte inhoud
Quebec, Canada 1922.
Nadat hij de kassa van de kruidenier 
heeft gestolen, slaat Daniel hals-
overkop op de vlucht met zijn slee en 
belandt in een ijskoud meer. Angus 
Mac Mahon weet hem op het nippertje 
te redden en brengt hem naar z’n 
woning, Sheridan Manor, een groot, 
afgelegen en somber gebouw.
Tijdens zijn herstel ontdekt Daniel in 
de verboden vleugel van het landhuis 
de nicht van Angus, de mooie Édana. 
Ze is in een diepe staat van catalepsie 
verzonken. Wanneer hij de poort naar 
een duistere wereld opent, vermoedt 
hij niet dat hij het zal moeten 
opnemen tegen de heer des huizes. 
In die strijd zal hij zijn leven moeten 
beschermen en dat van de mysteri-
euze Édana die hem heeft betoverd…

Jacques Lamontagne (Aspis, 
Druïden) neemt je in het eerste 
deel van dit tweeluik mee op 
een fantastisch avontuur dat je 
nog intenser beleeft dankzij de 
schitterende tekeningen van  
Ma Yi (Elfen, Orks & Goblins). Een 
verhaal dat doet denken aan de 
gothic novels van Edgar Allan 
Poe, of de sfeervolle films van 
Tim Burton. 
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Quebec, Canada, 1922
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De Reuzen 3/6:
Bora en Leap
Scenario: Lylian
Tekeningen: Luisa Russo
Inkleuring: Lorien

20 mei 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-443-4
17 juni 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-444-1

De vier van 
baker street

De terugkeer van onze favoriete 
detectives van Baker Street!

8 juli 2022
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-464-9
8 juli 2022
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-465-6

De vier van baker street 8:
De meesters van Limehouse
Scenario: JB Djian & Olivier Legrand
Tekeningen & inkleuring: David Etien
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E De wereld weet intussen dat de Reuzen bestaan. 

Door voor de camera’s te vechten, hebben Alyphar, 
Adryel en Yrso getoond hoe onmetelijk sterk ze zijn. 
De bevolking en grote instellingen zijn verrukt en 
ongerust tegelijk: kan je die vreemde schepsels echt 
onder controle houden? Colin Crossland wil bewijzen 
dat hij de enige is die dat kan en hij probeert de 
publieke opinie tegen Erin en Siegfried te keren.
Op hetzelfde ogenblik, in Cambodja, beweert Leap 
dat ze kan praten met stenen. Haar tweelingbroer, 
Bora, denkt dat het een verzinsel is om even aan hun 
zware dagelijkse leven te ontsnappen. Maar op een 
dag maakt hij ook kennis met Kyma, een Reuzin van 
steen en het geheugen van de wereld. Het verzinsel 
blijkt werkelijkheid, maar in plaats van de twee-
ling dichter bij elkaar te brengen, zet het net hun 
verschillend karakter in de verf…

De Reuzen veroveren stilaan de 
wereld, van Schotland over Duitsland 
tot Cambodja… en scenarist Lylian 
weet voor De Reuzen telkens een 
tekenaar te strikken die de flitsende, 
indrukwekkende tekenstijl in de 
vingers heeft. Zo is deel 3 visueel 
weer een topper, met in de hoofdrol 
een Reuzin van steen… getekend door 
Luisa Russo, terwijl de cover van de 
hand van Mobidic is.

Korte inhoud
1894. De spanning stijgt rond de Londense dokken… 
Aan de ene kant heb je de zwijgplicht van Oom Wang 
en zijn handlangers, die met ijzeren hand heersen 
over Chinatown. Aan de andere het blinde geweld van 
de Mad Dogs, cockneyboeven die hebben gezworen 
hun baas te wreken nadat hij op mysterieuze wijze 
is vermoord… Billy, Charlie, Black Tom en hun trouwe 
kat, Watson, krijgen van Sherlock Holmes de opdracht 
om deze explosieve situatie van nabij in het oog te 
houden. Ze belanden zo tussen hamer en aambeeld… 
Wie gaat er opstaan om de Meesters van Limehouse 
het hoofd te bieden? Wie gaat er schuil achter het 
teken van de Scharlaken Schorpioen? En wie wordt 
het volgende slachtoffer?

Deel na deel krijgt David Etien complimenten 
voor zijn tekeningen, die van De vier van Baker 
Street een heerlijk, vloeiend verhaal maken 
voor jong en oud. De avonturen die Djian en 
Legrand voor onze helden in petto hebben, 
bulken telkens van de humor, de actie en 
de emotie! Want ja hoor… een van onze vier 
speurneuzen vindt de liefde! 
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De Reuzen
Een reuzeleuke avonturenreeks 
voor jong, en oud!

De scharlaken 
schorpioen?

Ik maakte 
vanmorgen 

m’n wandelin-
getje door 
Limehouse…

En dit vond ik in 
m’n zak! Ik eis 
een uitleg…

Hier heb ik niks mee 
te maken… Maar ik 

begrijp uw bezorgdheid, 
waarde partner…

U hoeft niet grof te 
worden, mister Gurney… 

u en ik hebben altijd 
in perfecte harmonie 

zaken gedaan…

Een derde partij 
probeert duide-
lijk onze goede 

verstandhouding 
te ondergraven… 

waarom bespreken 
we dit niet bij een 
lekkere kop thee?

Luister goed, 
“waarde partner”! 

Dit pik ik niet! 
Vergeet niet dat ik 

je truken ken!

Hou je vervloekte 
oosterse beleefd-

heid voor je 
klanten…

Als je denkt dat je mij 
te grazen kunt nemen, zal 
je nog wat meemaken…

Als je oorlog wilt, 
geen probleem! 

Chinezen in de pan 
hakken, m’n jongens 

willen niks liever!

Een goed 
verstaander… 

gegroet,
“oom Wang”!
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Klaw 3:
Verbonden
Scenario: Ozanam
Tekeningen & inkleuring: Joël 
Jurion

17 juni 2022
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-454-0
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Het is zeven jaar geleden dat Angelo 
Tomassini Chicago moest ontvluchten, 
en de maffiaoorlogen waarin de dizhis 
waren verwikkeld. Zeven jaar om de 
tijger in hem te leren bedwingen. 
Ja, Angelo is een dizhi, hij kan de 
gedaante aannemen van een dier uit 
de Chinese dierenriem. Maar na zeven 
jaar wordt het tijd om terug te keren 
naar Chicago, en zijn verleden… een 
blij weerzien of een heftige shock?

9ekunst.nl: 

‘Klaw is een frisse en 

razend knap gemaakte 

jeugdstrip’
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Klaw
Een spannende reeks voor jong en oud, 

met een bovennatuurlijk kantje!
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