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AURORA EN  
ULYSSES, CENTAUREN
Integraal 1 • 1977-1980
In de jaren 1970 scheert Pierre Seron bij de lezers 
van het weekblad Robbedoes hoge toppen met zijn 
De Minimensjes. De productieve tekenaar wil een 
nieuwe reeks lanceren, eentje waarin hij eigen 
passies kan verwerken. Hij schept Aurora en 
Ulysses, twee jonge Centauren uit het godenrijk 
Olympos die verdwaald zijn op Aarde. Ze beleven 
avonturen in diverse tijdperken op zoek naar de 
deur die hen terug moet brengen naar hun thuis. 
Seron stopt veel tederheid en persoonlijkheid in de 
verhalen. Tegelijk fungeren ze als leedverwerking. 

Deze integrale bundelt de avonturen De Deur naar  
’t Ongewisse, Laat Bezoek, De Struikrovers, De 
Dierenvechter, De Buit, De Poolster, Het Droomspan, 
De Gekroonde Tand en De Wolf met 2 Koppen.

AUTEURS SERON & DESBERG, MITTÉÏ
HARDCOVER 184 pagina’s met dossier 
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085527176

Deel 1 van integrale reeks in 
twee delen. Met tweederde 

niet eerder in album 
verschenen stripverhalen.
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DE MINIVROUWTJES
Integraal 2
Deze tweede integrale met erotische, exotische  
en komische stripverhalen bundelt drie lange 
avonturen die niet eerder in het Nederlands 
verschenen. Voor de tientallen bonusagina’s zijn 
enkele korte verhalen toegevoegd en een lijvig 
grafisch dossier met tientallen nooit eerder 
gepubliceerde potloodtekeningen en unieke 
illustraties. 

Laatste deel van de integrale reeks. Door de 
auteur van De Minimensjes en Centauren.

AUTEUR SERON
HARDCOVER 232 pagina’s met dossier 
PRIJS E 29,95   ISBN 9789085527183
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Slot van de schitterend 
geschilderde en vertelde, 
historische trilogie door een 
Vlaams auteursduo! 

JORIKUS MAGNUS
Deel 3: De Val
Uit list werd toen een wolf geboren als zoon van de 
Onheilbrengster. Niemand leek hem aan banden te 
kunnen leggen. De onheilswolf viel zelfs de oorlogs-
god aan. De voorspellingen zeiden dat deze wolf  
de wereld in diepe duisternis zou storten. De voor- 
spellingen kwamen uit.

AUTEURS CRIVA & VERHAST
HARDCOVER 52 pagina’s 
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085527206
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MANON VAN DE 
BRONNEN
Deel 2
Jean van Florette, de bultenaar uit de stad die zich 
een landbouwer waande, is al lang dood. Zijn eigen- 
dom, Les Romarins, hoort voortaan toe aan Ugolin 
Soubeyran, die zich toelegt op het telen van anjers. 
Ondanks de waarschuwingen van Papet, zijn oom, 
 probeert Ugolin wanhopig Manon te verleiden, de 
enige  dochter van de bultenaar die in de heuvels 
woont. Maar het mooie, wilde meisje heeft andere 
ideeën sinds ze de omstandig heden achterhaalde 
die tot de dood van haar vader hebben geleid. Het 
meisje uit de heuvels droomt er nu enkel van de 
Soubeyrans te laten boeten voor hun plannetjes  
en zich te wreken op een dorp dat geheimen boven 
de waarheid verkoos. 

Slot van het tweeluik dat begon met het   
   tweeluik Jean van Florette. Bekend van  
     de film Manon des Sources.

AUTEURS SCOTTO, STOFFEL & GALLAND 
HARDCOVER 72 pagina’s met dossier 
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085527213
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“Papet! De bron! 
De bron! Ze is 
gestopt! Sinds 

vanmorgen stroomt 
ze niet meer!  

Geen druppel!”
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Pakkend drama geschreven 
door de auteur van Een Nacht 
in Rome. 

DE KNUFFEL
Romy is lerares. Benjamin is een jonge beeldhouwer 
die zijn eerste tentoonstelling voorbereidt. Tijdens 
een weekend in Cadaqués vindt het ondenkbare 
plaats.

De Knuffel is het verhaal van een op foto vastgelegde 
vreemdeling op een strand. Het is een verhaal over 
afscheid nemen. Het is het verhaal van mensen die 
elkaar vluchtig aanraken. En over bepaalde emoties. 
Mooie emoties. En emoties waarover men wil 
zwijgen. 

Gemaakt door twee striptalenten is De Knuffel een 
grafische schok die hartverwarmend is. Een zeld-
zaam en ambitieus boek dat lang nazindert.

AUTEURS BONNEAU & JIM
HARDCOVER 320 pagina’s met bonuspagina’s 
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085527220
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AUTEURS BROECKX & DE WINTER
DEEL 8 • SOFTCOVER 40 pagina’s  
PRIJS E 8,95   ISBN 9789085527145

AUTEURS BROECKX & DE WINTER
DEEL 14 • SOFTCOVER 40 pagina’s  
PRIJS E 8,95   ISBN 9789085527169


