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‘TOEKAN’ IS DE ALGEMENE BENAMING VOOR DE VOGELS UIT DE 
RAMPHASTIDAE-FAMILIE. JE HERKENT HEM METEEN AAN ZIJN SNAVEL.

DE ROOD-
SNAVEL-
TOEKAN.

DE CITROENKEEL-
TOEKAN.

DE GROEF-
SNAVEL-
TOEKAN.

EN DE ZWART-
SNAVELTOEKAN.

EN WAAROM 
MAG IK NIET DE 
CITROENKEEL-
TOEKAN ZIJN?

DE GROOTSTE EN BEKENDSTE IS DE REUZENTOEKAN 
(RAMPHASTOS TOCO).

EN OOK 
DE MOOISTE! GEEF 

’T MAAR TOE!

PROPORTIONEEL IS DE SNAVEL VAN DE TOEKAN VEEL 
TE GROOT VOOR ZIJN LIJF.

99... 100! 
KOM ME MAAR 

ZOEKEN!

HIHI!

ZO’N GROTE SNAVEL, GEWOON OM 
FRUIT, INSECTEN EN GRAAN TE ETEN... 

IS DAT NIET OVERDREVEN?

NEE, MENEER! 
HIJ IS SUPERBE-
LANGRIJK OM MIJN 
TEMPERATUUR TE

REGELEN!

’T IS MIJN 
MOBIELE 
AIRCO!

MAAR BIJ DE 
TOEKAN WERKT 

DE AIRCO 
4 KEER BETER!

HM, FRISJES 
VANDAAG, VIND 

JE NIET?

WE MOETEN DUS GOED OPLETTEN. 
EEN BESCHADIGDE SNAVEL KAN 

DODELIJK ZIJN...

HMPF... 
OLIFANTEN 

HEBBEN GEEN 
HUMOR!

DANKZIJ DE HUIDIGE TECHNOLOGIE WERD DE VERMINKTE 
SNAVEL VAN EEN TOEKAN ‘HERSTELD’ MET EEN 3D-PRINT.

VOOR ELKE 
GELEGENHEID 
EEN SNAVEL. 

HANDIG!

NU KAN HET DIER IN ALLE RUST ZIJN LEVEN 
LEIDEN. HET GEBRUIKTE PLASTIC HARS IS 
EVEN LICHT EN HANDIG ALS HET ORIGINELE 

MATERIAAL.

EEN BEETJE ZOALS DE OREN
 VAN DE OLIFANT DUS...

ZIIIP

ZIIIIP

??!!

G

Orde: Piciformes.
Familie: Ramphastidae.
 Geslacht: Ramphastos.
Soort: toco.

DE REUZENTOEKANDE REUZENTOEKAN

Kenmerken: De snavel van de toekan is sterk dooraderd. Het bloed 
dient als koelvloeistof. De reuzentoekan leeft in Zuid-Amerika, met 
name in Brazilië en Guyana, waar hij een nationaal symbool is.

Ramphastos toco

61 cm 540 à 860 g

* Bedreigingsniveau. Zie vooraan in deze strip.

VerspreidingLC*

De reuzentoekan

Une espèce d’oiseaux sur huit est menacée 
dans le monde. Ce constat est malheureux car 
les oiseaux, comme tous les animaux, ont un rôle 
majeur au sein de la biodiversité. Les insectivores 
régulent les populations d’insectes et permettent 
ainsi le maintien d’espèces secondaires quand 
les frugivores participent à la dissémination des 
graines et que les rapaces évitent la pullulation 
des petits rongeurs. Bref, les oiseaux sont essen-
tiels à l’équilibre fragile de la nature. 

Alors que les espèces sont de plus en plus en 
danger, il devient fondamental de les protéger. 
Et comme on protège mieux ce qu’on connaît, 
les pages suivantes vous convaincront que les 
oiseaux ne sont pas si éloignés de nous.
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Alors que les espèces sont de plus en plus en 

VREEMDE VOGELS 1  

Garrera, Sirvent  |  SC  |  € 7,50  |  10 mrt

© Standaard Uitgeverij, 2021.

2



I N T R O
Beste stripliefhebber,

Weet je waarin voor mij de magie van de strip precies ligt? In de werelden die door 
strips worden opgeroepen met woord en beeld. In het ritme waarmee je die beelden in 
je op kunt nemen. In de rust die je kan vinden tussen de pagina’s van een strip terwijl 
rondom jou de wereld voortraast.

Ondanks alles is zo’n strip waar je jezelf in kan verliezen, een verhaal waarmee je de tijd 
even kan stilzetten of zelfs achteruit kan laten lopen. Als je niet begrijpt wat ik bedoel, 
ontdek dan vooral zelf dit verhaal van Jordi Lafebre. Gewapend met niets dan een 
potlood presenteert hij een album boordevol liefde.

De boog is dan weer het geliefkoosde wapen van Robin Hood, of hij nu een vos is of 
gespeeld wordt door Russell Crowe. Maar in Nottingham werpen Emmannuel Herzet, 
Vincent Brugeas en Benoît Dellac een heel ander licht op de legende. Wat als… de 
sheriff van Nottingham en Robin Hood een en dezelfde persoon zouden zijn? Stof tot 
nadenken – en vooral stof voor een geweldig verhaal.

Nog zo’n geweldig verhaal is Chinaman van Olivier TaDuc en Serge Le Tendre, maar dat 
wist je misschien al. Dertien jaar na het laatste deel van de reeks brengen we het hele 
verhaal opnieuw uit in drie integrales. Bovendien pakken TaDuc en Le Tendre uit met 
een nieuw verhaal: De tijger ontwaakt, waarin ene Matt Monroe een moordonderzoek 
voert en op zoek gaat naar zijn vader, die niemand minder blijkt te zijn dan Chinaman. 

Met De tamboer van Borodino trekken we naar de andere kant van de wereld, van het 
Wilde Westen naar het barre oosten. Simon Spruyt neemt je mee op een veldtocht 
naar Rusland, in het spoor van Vincent Bosse, een tamboer in het Franse keizerlijke 
leger. Wie Simon Spruyt zegt, zegt tekeningen om duimen en vingers van af te likken! 
Wat verderop volgt in elk geval al een voorsmaakje.

En wat dan gezegd van het tekenwerk van Olivier Grenson in Vermoorde onschuld. Door 
de keuze voor een monochrome inkleuring – met hier en daar wat kleuraccenten – 
geeft hij écht kleur aan het scenario van zijn echtgenote, Sylvie Roge. Het resultaat is 
een duistere, sprookjesachtige graphic novel die barst van de emotie.

Heel wat luchtiger gaat het eraan toe bij Suske en Wiske Junior, in een album vol 
knotsgekke grappen en grollen onder de vakkundige leiding van Kim Duchateau 
en Charel Cambré. Charel won vorig jaar niet voor niets de Bronzen Adhemar! Van 
Adhemar zelf geen spoor in dit BMMAG; wel vind je er Urbanussen, Kiekeboes en nog 
veel meer moois.

Tot slot een titel die ik zeker niet mag vergeten: Mademoiselle J, de gloednieuwe reeks 
van Yves Sente en Laurent Verron over de avonturen van de jonge journaliste Juliette. 
Grappig, meeslepend, voor jong en oud… En ook dat is typisch voor strips! 

Je hoort het, er ligt weer een hele stapel nieuwigheden klaar om op je eigen tempo te 
ontdekken, hier in BMMAG én in je favoriete stripwinkel.

Veel leesplezier,

Kim Sanders 
Uitgeefster strips

Ballon Media Magazine is een uitgave van Standaard Uitgeverij | Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen | T. 03 294 15 00 
www.standaarduitgeverij.be | info@standaarduitgeverij.be
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‘Wat als de sheriff van Nottingham 
Robin Hood was?!’
Brugeas & Herzet: ‘We vertellen het 
verhaal van de sheriff van Nottingham, 
alias Robin Hood, een unieke kijk op 
een wereldberoemd epos, een nieuwe 
legende!’

Hoe is het idee voor Nottingham ont-
staan?
Vincent Brugeas & Emmanuel Herzet: 
We werken ondertussen vier jaar samen 
met z’n tweeën en komen al vier jaar lang 
wekelijks samen om te brainstormen. 
Daar is eerst La Cagoule uit ontstaan, 
een detectiveverhaal dat zich afspeelt in 
Frankrijk in de jaren 30, maar we had-
den al snel zin in de middeleeuwen, in 
zwaardgevechten en dolle achtervolgin-
gen! Het universum van Robin Hood 

heeft dat allemaal… Emmanuel wilde 
al langer iets schrijven over de sheriff 
van Nottingham, een verhaal vanuit zijn 
standpunt. Waarop Vincent zei: “Wat als 
híj Robin Hood was?!”
We zijn gaan aankloppen bij Le Lom-
bard en zij waren meteen enthousiast.
Hoe zijn jullie bij Benoît Dellac uitge-
komen voor de tekeningen?
Brugeas & Herzet: De uitgever stelde 
dat voor. Een geweldige keuze! Benoît is 
een troef voor de reeks. Hij was al gek op 
de wereld van Robin Hood, en hij vond 
ons uitgangspunt geweldig!
Benoît Dellac: Mathias Vincent contac-
teerde me. Hij had Slangengod gelezen 
en wilde met mij samenwerken. Ik kreeg 
een synopsis en heb niet getwijfeld. Zes 
jaar geleden was ik met Morgan Tanco 
aan het nadenken over een verhaal over 

een verouderde Robin Hood… maar we 
hadden het te druk. Dus Nottingham 
sprak me meteen aan!

Van Vikings naar Robin Hood…
Dellac: (lacht) Er zit een grafische con-
tinuïteit in. Nu ja, de universums zijn 
verschillend… maar ik denk meestal in 
cinematografische mise-en-scène, en wat 
dat betreft zijn er gelijkenissen.
Robin Hood, Vikings, piraten, de drie 
musketiers en de kostuums uit die tijd, 
je hebt zo van die dingen die gewoon 
heerlijk zijn om te tekenen.
Waarom Robin Hood?
Brugeas & Herzet: De omwisseling 
held-slechterik kan je ook met andere 
romanfiguren doen, zoals Zorro. Maar 
het verhaal van Robin Hood vindt plaats 
aan het einde van de XIIe eeuw, een pe-

Kevin Costner en Russell Crowe zijn ongetwijfeld de 
bekendste Robin Hoods, maar Robin Hood is ook een 
Disney-klassieker – een waarin de dieren nog spraken! – 
en lang daarvoor was er al het boek van Howard Pyle. Wel… 
vergeet al die verhalen maar, want hier is Nottingham, 
een gloednieuwe reeks van Vincent Brugeas en Emmanuel 
Herzet, met tekeningen van Benoît Dellac. Maak kennis 
met Robin Hood zoals je hem nog nooit zag.

©
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riode die Vincent door en door kent 
dankzij zijn Koning van de Ribauds.
Die middeleeuwen zitten ook verankerd 
in het collectieve geheugen van de men-
sen. Maar dat laat ons ook net toe te spe-
len met die vaststaande ideeën en met de 
regels van het genre.
Dellac: Iedereen heeft vroeger, op een 
koude winteravond, weleens naar Kevin 
Costner gekeken die in de huid kroop 
van Robin Hood. 

De sheriff wordt in alle verhalen afge-
schilderd als een slechterik, hoe keer 
je dat om?
Brugeas & Herzet: Wij vinden niet 
dat we iets moeten ‘omkeren’. De she-
riff is een ambtenaar van de Engelse 
koning, en het is door de legende van 
Robin Hood dat hij als een wreedaard 
naar voren wordt geschoven, maar was 
hij wel zo hebzuchtig en slecht? Zijn alle 
koninklijke functionarissen per definitie 
slecht?
Wij willen zijn verhaal vertellen, dat 
van een man met plichten, maar ook 
met een verantwoordelijkheidsgevoel te-
genover zijn bevolking. Het is Vincents 
stokpaardje de historische ‘waarheden’ 
onderuit te halen. Veel van onze ideeën 
over de middeleeuwen kloppen gewoon 
niet, het zijn verhalen die ontstaan zijn 
in de negentiende eeuw, verhalen van 
romantici, niet van historici.
Wij willen de sheriff van Nottingham 
in zijn eer herstellen, de mens achter de 
functie.

Het verhaal van Robin Hood is al vaak 
verteld, in boeken en in films, hoe ver-
mijd je clichés?
Dellac: Ik wilde het geloofwaardig en 
realistisch houden. Ik heb de films dus 
wel bekeken, die van Ridley Scott, bij-
voorbeeld, en ik heb heel wat opgezocht. 
Vincent en Emmanuel zijn gelukkig 
thuis in die periode, dus als ik over iets 
twijfelde, moest ik het gewoon vragen.
Brugeas & Herzet: Ons uitgangspunt 
is: ‘hoe kan de sheriff, met de middelen 
uit die tijd, zijn dubbele identiteit ge-
heim houden?’ Want elke overwinning 
voor Robin Hood betekent een neder-
laag voor de sheriff. Het is die tweede-
ling die het verhaal stuwt. De elementen 
uit de legende voegen we later toe, op 
het juiste moment.
Dus we gaan bekende personages te-
rugzien?
Brugeas & Herzet: Ja! Je zult ze zien op-
duiken op de momenten dat het natuur-

lijk overkomt. We wilden geen verhaal-
tje vol Robin Hood-referenties maken.

Jullie hebben een heel universum rond 
Robin Hood in gedachten?
Brugeas & Herzet: We hebben een eer-
ste drieluik in gedachten. Die drie de-
len gebruiken we om de personages te 
schetsen en hun plaats te laten vinden in 
het verhaal, in hun rol als groothartige 
dieven. 
De sheriff kan niet op 54 pagina’s veran-
deren in een struikrover. Het is het be-
gin van een lang en lastig proces, waarin 
Marianne, maar ook broeder Tuck en de 
anderen hun rol zullen krijgen. 

Waarom Nottingham als titel?
Brugeas & Herzet: De titel was er al van 
bij het begin. Nottingham verwijst zowel 
naar de sheriff als naar Robin Hood. Hij 
is kort en bekend, iedereen heeft de refe-
rentie ook meteen door… dus wat wil je 
nog meer? (lacht)

Hoe werk je samen aan zo’n scenario?
Brugeas & Herzet: Onze samenwerking 
is echt samen-werken. We komen samen 
om te brainstormen en we schrijven sa-
men iets uit. Tijdens onze ontmoetingen 
schrijven we de ideeën, de decoupage, de 
synopsis… samen, op een uur of 2 à 3.
En het gaat steeds vlotter, we maken 
steeds vaker elkaars zinnen af en krijgen 
alsmaar meer geniale ingevingen! (lacht)

Het is jullie eerste samenwerking met 
z’n drieën…
Dellac: Heerlijk. Eenvoudig. Het klik-
te meteen. We werken heel vlot samen. 
In het begin had ik alleen de synopsis, 
maar ik ben meteen personages gaan 
schetsen. Zij moesten op dat moment 
het script nog schrijven, en konden mijn 
personages al meteen gebruiken om het 
geheel levendiger te maken.
Brugeas & Herzet: Het loopt gewel-
dig! We hopen dat we nog heel lang 
mogen samenwerken! De sheriff 
van Nottingham verdient het! Met 
Nottingham bieden we de lezer een 
unieke kijk op een alom beken-
de legende. We geloven dat we 
met onze invalshoek echt de 
betreden paden verlaten en 
dat Nottingham een sterk en 
brandend actueel verhaal is. 
Een nieuwe legende!  

NOTTINGHAM 1 
Het losgeld voor de koning

Brugeas-Herzet, Dellac 
SC € 8,50  |  HC € 16,95  |  10 feb

Wat als de sheriff van Nottingham en Robin 
Hood één en dezelfde man waren? Legendes 
zitten eenvoudig in elkaar: elke held heeft een 
geheim. Elke held heeft een aartsvijand waar 
hij voortdurend mee in aanraking komt. Het 
belooft ingewikkeld te worden voor de sheriff van 
Nottingham… want hij die de wet handhaaft, 
kan hem ook overtreden!

© DELLAC / BURGEAS / HERZET / ÉDITIONS DU LOMBARD (DARGAUD-LOMBARD S.A.) 2021
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NOTTINGHAM 1 
Het losgeld voor de koning

Brugeas-Herzet, Dellac  |  SC € 8,50  |  HC € 16,95  |  10 feb
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NOTTINGHAM 1 
Het losgeld voor de koning
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NOTTINGHAM 1 
Het losgeld voor de koning

Brugeas-Herzet, Dellac  |  SC € 8,50  |  HC € 16,95  |  10 feb
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SCI-FI & FANTASY

RENAISSANCE 3/3 
Permafrost

Blanchard-Duval, Emem 
SC  |  € 8,50  |  6 jan

In Texas worden Swänn en 
Liz achternagezeten door de 
Skuällstropers die de dood van de 
familie Hamilton op hun geweten 
hebben… Swänn ondervindt de 
realiteit van de oorlog en emotionele 
shocks aan den lijve: hij moet de 
familie inlichten. Wanneer de Muur 
van Donald tussen Mexico en Texas 

wordt neergehaald om de Amerikaanse vluchtelingen door te laten, krijgt 
Liz weer wat hoop. Op Näkän en in de vergaderingen van het Complex 
gaan de debatten over de financiering van de Renaissance-expeditie 
voort. Vreemd genoeg neemt het Skuällgezantschap er een onverwacht 
belangrijke plaats in, hoewel het volk niet deelneemt aan de expeditie… 
Een laatste, magistrale hoofdstuk van deze trilogie!

Slotdeel van deze flitsende sciencefictiontrilogie

DE OORLOG WINNEN 3 
Moederland

Genet, Jaworski 
SC  |  € 8,50  |  10 mrt

Benvenuto mag eindelijk de vochtige 
kerkers van Ressina verlaten en 
wordt bij zijn aankomst in Ciudalia 
als een held onthaald. Tijdens zijn 
herstel kijkt hij vanop afstand toe hoe 
zijn meester, de machiavellistische 
Podestat, complotten smeedt. Op het 
eerste gezicht lijkt de rust weergekeerd 
in Ciudalia. Maar de storm nadert, 

Benvenuto voelt het. Al gauw kan alleen zijn moordenaarsinstinct hem 
nog redden.

Stripspeciaalzaak.be: ‘De Oorlog Winnen is hét ding voor elke 
historische stripliefhebber.’

DE RODE RIDDER 269 
Kilyon

Vandersteen, Legendre, Fabio 
SC  |  € 6,50  |  10 mrt

Mordred schakelt een huurdoder in om 
van Allis af te raken. Hij maakt de man 
wijs dat Allis een heksenkind is dat in 
opdracht van de Duivel handelt. Maar 
de moordenaar is een oude bekende van 
de Rode Ridder. Wanneer hij tegenover 
Johan en Allis komt te staan, vermoedt 
hij dat Johan door Allis behekst is en 
ten onrechte in haar onschuld gelooft. 
Hij zet alles op alles om het duivelsjong 

uit de weg te ruimen en Johan van haar vloek te bevrijden. "Mochten 
we elkaar ooit terugzien, dan zul je in mij een bondgenoot vinden!" zegt 
Kilyon tegen Johan aan het einde van De vete (album 74). Eindelijk is 
het zover! Het album Kilyon is een eerbetoon van Fabio Bono en Marc 
Legendre aan Karel Biddeloo, de man die De Rode Ridder grootmaakte 
en zichzelf de rol van de Kilyon toebedeelde. 

De Rode Ridder, een Belgische held met internationale naam en 
faam!

DE RODE RIDDER  
DE BIDDELOO-JAREN 
INTEGRAAL 4 
Sword and Sorcery

Vandersteen, Biddeloo 
HC  |  € 34,99  |  10 mrt

Onvermoeibaar trekt Johan, de Rode 
Ridder, ten strijde tegen schurken, 
monsters, heksen, tovenaars, wrede 
tirannen en boosaardige machten. 
Een strijd die hij, ondanks de felle 
tegenstand, steeds met glans weet te 
winnen. Vanaf album 37, De wilde 

jacht, kreeg het team achter De Rode Ridder versterking van Karel 
Biddeloo. In 1969 nam hij definitief de reeks over en verzorgde hij zowel 
de scenario’s als de tekeningen.

Vanaf 1969 ís Biddeloo De Rode Ridder, lees nu het vierde deel van 
deze schitterende integrale uitgave!

Swänn ! 

Maman ! 

Je ne voulais pas 
vous effrayer…

Je sais, Swänn, je sais… 
J’ai été injuste… La douleur, 

vous comprenez…

Vous êtes une belle 
personne, Swänn.

Je suis désolée… Je… 
je ne peux pas rester… j’ai besoin 
de recommencer, ailleurs, loin… 

besoin de protéger 
ma fille…

Je comprends, Liz… 
Nul ne va chercher à vous 

retenir ici contre votre gré, 
vous avez ma parole…

Je voulais juste vous dire que 
je ne vous ai pas menti par calcul, dans 
le désert… Je… je n’arrivais pas à trouver 

les mots… Les guerres dévorent tout 
et ne grandissent personne… 

Pardonnez-moi…

53

WILLY VANDERSTEEN • MARC LEGENDRE • FABIO BONO

VOORLOpIGE cOVER

W
ILLY VAN

DERSTEEN
 • DE RO

DE RIDDER  259
DE SLAVIN

KILYON
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ACTIE &

© 2020 JIGOUNOV – SENTE – DARGAUD BENELUX (Dargaud-Lombard s.a.)

XIII 27 
Geheugen opgeladen

Sente, Jigounov 
SC € 8,50  |  HC € 16,95  |  10 feb

Yves Sente: ‘XIII lijkt een ander 
personage, dat aan de verkeerde 
kant van de geschiedenis staat. 
Wordt hij gemanipuleerd, of is hij 
echt veranderd?’

Boven op Washington Monument zit 
Jason Mac Lane, alias XIII, klaar om 
het bevel van de Mayflower-stichting 

uit te voeren, in de hoop zo zijn vrienden te redden: op de paus schieten 
bij diens officiële bezoek! Vanop 2132 meter afstand raakt zijn kogel de 
Heilige Vader in de arm. Er breekt paniek uit en de president vlucht 
samen met zijn regeringsleden het Capitool in. Dan gaat alles razend-
snel. Drie moslimterroristen komen aangereden in een ijskar en ope-
nen het vuur op de massa. Even later doen duizenden mini-drones, niet 
groter dan een zwaluw, de koepel van het Capitool instorten. Het land 
is zijn leider kwijt. De chaos is compleet. De Senaatsvoorzitter, die ook 
in het complot zit, komt aan het hoofd van het land te staan. De Ma-
yflower-stichting heeft zijn doel bereikt. Nu moeten ze XIII alleen nog 
‘herprogrammeren’ zodat hij een trouwe dienaar wordt van hun zaak…

Yves Sente schakelt nog een versnelling hoger met zijn XIII!

SISCO 12 
Russische roulette

Benec, Legrain 
SC  |  € 8,50  |  10 feb

Sommige dingen weet het grote pu-
bliek beter niet. In naam van het 
staatsbelang worden ze verzwegen. 
Sisco is een van de mensen die in de 
schaduw opereren en ervoor zorgen 
dat het politieke systeem blijft draai-
en. Soms zijn 9mm-kogels daarbij 
handig. Hij is dan ook een van de bes-
ten in zijn vak.

Bij een ontslagen minister moet een ‘gevoelig’ dossier worden opgehaald, 
dat nadien in België in veiligheid zal worden gebracht. Maar bij dat dos-
sier zijn ook Russen betrokken, die de papieren liever zelf in handen 
krijgen. Sisco is pas weer aan de slag, maar hij is nog niet vergeten wat er 
met Manon is gebeurd. Hij zal snel weer in topconditie moeten zijn om 
alle kogels te ontwijken. Per slot van rekening is de aanval nog steeds de 
beste verdediging.

Sisco is een thriller pur sang, en dat al 12 delen lang!

ROBBEDOES DOOR 
CHRISTIAN DURIEUX 
Pacific Palace

Durieux  |  SC  |  € 10,50  |  10 mrt

Pacific Palace, een oud, statig paleis 
tussen een meer en de bergen, is he-
lemaal ontruimd, alleen de ‘beste’ – 
neem dat maar met een korrel zout 
– werknemers zijn er nog. Robbedoes 
en Kwabbernoot hebben voor de gele-
genheid allebei een piccoloplunje aan-
getrokken en staan klaar om een wel 
heel speciale gast te ontvangen. Iliex 

Korda, een dictator op de vlucht, verschuilt zich in Pacific Palace, samen 
met zijn lijfwacht, zijn vrouw en zijn dochter, Elena. Drie dagen en drie 
nachten zullen beslissen over het lot van de tiran. Welke rol is er wegge-
legd voor Robbedoes en Kwabbernoot in de intriges in de paleisgangen? 
En wat met de verleidelijke Elena?

De statigheid van Pacific Palace voel je in elke tekening, in elke tegel van 
het zwembad waar Elena… maar we mogen niet op de zaken vooruit-
lopen. Een schitterend scenario en dito tekeningen, een impressionante 
kijk op Robbedoes, door Christian Durieux.

Christian Durieux brengt de beroemdste piccolo uit de stripwereld 
op ongeziene wijze tot leven!
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AVONTUUR
DE LEEUW  
VAN JUDA 2/3 
BOEK 2

Desberg, Labiano 
SC  |  € 8,50  |  10 mrt

John Wallace is erin geslaagd tijdelijk 
te ontsnappen aan de wraak van 
Naïsha en haar mysterieuze krachten. 
Mangold huurt hem in als spoorzoeker 
voor een safari. Zijn eigenlijke doel 
is een schat die is aangeduid op een 
mysterieuze kaart die hij in Addis 
Abeba heeft gevonden. Hij brengt de 

jager en zijn vrouw, Sara, naar de regio van de Riftvallei in het Ethiopisch 
Hoogland, de heilige grond waar de leeuwen regeren. Naïsha, op haar 
beurt, zet haar achtervolging op Wallace voort. De verbanden tussen de 
twee personages, de Leeuw en de Adelaar, gaan eindelijk aan het licht 
komen…

De sfeer van de savanne, rauwe personages, alle ingrediënten voor 
een dijk van een strip!

IRA DEI 4 
Mijn naam is Tancrède

Brugeas, Toulhoat 
SC  |  € 8,50  |  10 mrt

Tancrède is gevangengenomen door 
Hugues, zijn lot ligt in de handen van 
Guillaume de Hauteville, de aanvoer-
der van de Normandische troepen. 
Die wil, gelukkig, van de te duchten 
vijand een sterke bondgenoot maken. 
Om zijn strijdlust aan te wakkeren, 
laat Guillaume Tancrède man tegen 
man vechten met andere gevangenen 

aan wie hij de vrijheid belooft als ze winnen. “Je bent de duivel aan 
het wekken,” fluistert Étienne, de pauselijke gezant. Niemand slaagt erin 
Tancrède te overwinnen. Zelfs Hugues sterft door zijn zwaard… Maar 
zolang hij leeft, blijft Tancrède een bedreiging voor de Kerk. Étienne 
besluit hem de vrijheid te schenken: alleen Tancrède kan hem helpen om 
zijn zus terug te vinden.
Dit vierde deel is het slotdeel van de Italiaanse cyclus. Ira Dei is een 
grootse saga die een thema aansnijdt – het Middellandse Zeegebied in 
de XIe eeuw – dat in de stripwereld amper is aangeroerd. De historische 
bronnen maken er een knap historisch staaltje van, in de schitterende 
tekeningen voel je de poëzie van Moebius en de kracht van Jack Kirby.

De lotgevallen van Tancrède in een wereld vol geweld en intriges, 
smullen maar!

LOUISIANA 
DE KLEUR VAN BLOED 
2/4

Chretien, Toussaint 
SC  |  € 8,50  |  10 mrt

In dit tweede deel van de Louisi-
ana-trilogie lees je verder over de 
plantersfamilie in het zuiden van de 
Verenigde Staten van de 19e eeuw. Na 
het overlijden van Augustin, de tiran-
nieke baas van de plantage, probeert 
zijn weduwe haar lot in eigen handen 

te nemen. Maar ze krijgt te maken met haar zoon, die net terug is uit 
Europa, en haar dochter, die er erg progressieve ideeën op na houdt. Dit 
nieuwe hoofdstuk werpt weer een licht op een samenleving gedomineerd 
door mannen aan de vooravond van de Secessieoorlog, tegen de achter-
grond van racisme, hier gesymboliseerd door slavernij. Léa Chrétien laat 
ons in haar scenario, geïnspireerd op waargebeurde feiten, kennismaken 
met de soms schandelijke geheimen van een verscheurde familie, in een 
verhaal dat doet denken aan de films The color purple en The help.

Louisiana, of waarom elk leven telt – een aanrader!

HET MASKER VAN 
DUIZEND TRANEN 
2/2

Chauvel, Ali 
HC  |  € 17,95  |  10 mrt

Masamura heeft een hoge tol betaald 
om Sadakïo binnen te loodsen in 
het kasteel van de Takedo. De jonge 
weduwe vindt geen offer te groot 
om Koburo, haar verloofde, uit de 
onderwereld te redden. Het lot wordt 
een handje geholpen door de komst 

van de vijanden van de Takedo. Zij vallen het kasteel aan en overtuigen 
Masamura en zijn clan om hen te helpen. Terwijl de confrontatie 
onafwendbaar lijkt, denkt Sadakïo dat ze haar doel heeft bereikt… Maar 
niemand ontkomt ongeschonden aan een ontmoeting met zijn demonen, 
of ze nu uit de ondergrondse diepte komen of diep uit onze ziel…

Liefde overwint alles, toch?
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H I S T O R I S C H
OORLOG VAN DE 
LULU'S 7 
Luigi

Hautiere, Hardoc 
SC  |  € 8,50  |  10 mrt

Januari 1919. De gevechten zijn 
voorbij maar er is nog geen verdrag 
ondertekend en de sporen van de 
oorlog zijn nog duidelijk zichtbaar. 
Lucien en Luigi trekken door 
verwoeste landschappen. Ze gaan naar 
Valencourt, waar alles is begonnen, in 
de hoop dat ze daar Lucas en Ludwig 

zullen terugvinden. Ondanks het slechte nieuws van Luigi over de graaf 
en de Gentils Hommes zijn de twee Lulu’s ervan overtuigd dat hun 
vrienden nog leven en ze zullen er alles aan doen om hen terug te vinden!

Cutting Edge: ‘Ronduit verfrissend. Alle lof voor Régis Hautière en 
zijn subliem opgebouwde scenario. Het tekenwerk van Hardoc past 
perfect bij dit verhaal.’

USS CONSTITUTION 2

Bonnet  |  HC  |  € 17,95  |  10 mrt

November 1803. De Amerikaanse vloot 
met vlaggenschip USS Constitution 
komt aan in Syracuse, haar thuishaven 
voor de strijd tegen de Barbarijse staten. 
Powlett heeft het geheim van Pierre-
Mary ontdekt. Hij weet dat hij eigenlijk 
een jonge vrouw is… en besluit van haar 
te profiteren, in ruil voor zijn stilzwijgen. 
Hun blokkademissie gaat ondertussen 
voort, maar de winter breekt aan en ook 

de Barbarijse uitvallen worden minder talrijk. 
Eindelijk is er tijd voor reparaties, verbeteringen en onderhoud aan het 
schip. Toch vertrekt het schip voor een laatste missie, bestemming Malta 
waar Louis Corbières – oom van Pierre-Mary en moordenaar van zijn 
moeder – de plak zwaait. De vernederende druk van Powlett en de woede 
tegenover haar oom brengen heel wat emoties teweeg bij Pierre-Mary. 
Nicholas, haar wapenbroeder, ziet hoe bitter zijn kameraad is geworden 
en staat klaar om haar ter hulp te schieten… Maar is er daar wel tijd 
voor? Want ondertussen gaan de zoektocht naar de USS Philadelphia en 
het beleg van Tripoli van start.

Een zeemansverhaal dat heen-en-weer slingert op de golven van emotie. 
Een persoonlijk verhaal terwijl de zee op de achtergrond meedogenloos 
verder beukt.

Franck Bonnet steekt Jean-Yves Delitte naar de kroon als meester 
van de zeven zeeën!

DE STEM  
VAN HET VOLK

Tardi, Vautrin 
HC  |  € 29,95  |  10 mrt

De bevolking van Parijs komt 
in opstand tegen de regering en 
meent even dat ze de raderen van 
de geschiedenis kan stilzetten, 
totdat de kanonnen haar stem het 
zwijgen opleggen. In de marge 
van de historische gebeurtenissen 
spelen zich intussen grote en 
kleine tragedies af. Een man zoekt 

wraak voor de moord op zijn pleegdochter, waarvoor hij zelf ten onrechte 
twintig jaar heeft vastgezeten. Op zijn beurt is de vermeende moordenaar 
op zoek naar de beeldschone hoer Caf'conc, die met haar weelderige 
vormen letterlijk en figuurlijk de vrijheidsstrijd belichaamt.

Een gloednieuwe heruitgave van de klassieker van Jacques Tardi, in 
een onuitgegeven formaat!

GROTE ZEESLAGEN 
La Hougue

Delitte  |  HC  |  € 17,95  |  10 feb

Wat als het bij Barfleur gebleven 
was…
Sinds 1688 is Frankrijk verwikkeld 
in de Negenjarige Oorlog. De 
expansiezuchtige Lodewijk XIV neemt 
het op tegen een coalitie van quasi al 
zijn buurlanden. In die context besluit 
de Zonnekoning zijn hulp aan te bieden 
aan de afgezette katholieke koning James 

II om de troon van Engeland te heroveren. Het gewaagde plan bestaat 
erin de controle te grijpen over het Kanaal om een leger de oversteek 
te laten maken. De koning is echter onstuimig en hij dwingt de Franse 
vloot al tot manoeuvres, nog voor ze helemaal compleet is. De orders 
voor viceadmiraal de Tourville zijn duidelijk: “vaar uit en val elke vijand 
aan, ongeacht zijn kracht.” In de XVIIe eeuw trek je een bevel niet in 
twijfel, zeker als het rechtstreeks van de koning komt, ook al kruis je een 
vijandelijk vloot die twee keer zo groot is.

Als de strijd tussen de Fransen en de Engels-Hollandse zeemacht zich 
had beperkt tot de slag bij Barfleur, op 29 mei 1692, dan hadden de 
Fransen de overwinning kunnen behalen. Met zijn 44 schepen en 3 142 
kanonnen had graaf de Tourville de Engelse en Hollandse vloot van 98 
schepen en 8 960 kanonnen teruggedrongen! Maar de strijd eindigt niet 
op die 29ste mei 1692.

De (onbetwiste) meester van de zeven zeeën!

LE CRI 
DU PEUPLE

« J’ai voulu raconter l’émergence d’un fantastique espoir de justice sociale, 
aller au plus près de la fraternité des hommes et parler des communards 

avec le parti pris libertaire qui est le mien et que partage Tardi. 
J’ai voulu ramasser la torche jamais éteinte de ceux qui l’ont tenue pendant

deux mois et demi seulement et ont éclairé le monde conservateur 
de leurs utopies généreuses. »

Jean Vautrin
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Wie is Vincent Bosse, wie is ‘de tam-
boer’?
Simon Spruyt: Vincent Bosse is een 
nevenpersonage in het verhaal van Petja 
Rostov, de jongste van de Rostovs, die 
op zijn beurt al een nevenpersonage is 
in Oorlog en Vrede van Tolstoj. Hij komt 
maar enkele pagina’s voor in Tolstojs 
turf, en is zowat het prototype van de 
kwetsbare, onschuldige jongeling. Tol-
stoj gebruikt hem vooral als echo van 
de jeugdige onschuld van Petja zelf, en 
om de goedheid van Petja in de verf te 
zetten wanneer die zich over de jongen 
ontfermt. Omdat het zo’n secundair 
personage is, had ik veel vrijheid om zijn 
verhaal zelf in te vullen.

Wat wil je vertellen met De tamboer 
van Borodino? 
Spruyt: Met De tamboer van Borodino 
ga ik dieper in op de vraag of er zoiets 
kan bestaan als individuele onschuld te 
midden van een waanzinnige crisis zoals 
Napoleons Russische veldtocht. Wat kan 
onschuld betekenen in een situatie waar-
in moraliteit het moet afleggen tegen 
overleven? Het is een universeel thema 
waar we ons allemaal wel iets bij kun-
nen voorstellen, al manifesteert het zich 
meestal niet zo extreem.

Hoe is het verhaal ontstaan?
Spruyt: Een tiental jaar geleden, na het 
lezen van Oorlog en Vrede, had ik voor 
de lol enkele pagina’s getekend rond Pet-
ja Rostov. Toen Le Lombard mij twee 
jaar geleden benaderde om met hen een 
boek te maken, was dat een van de din-
gen die ik hen had voorgelegd. Ze waren 
enthousiast, en na wat vruchtbare café-
discussies met mijn uitgever, Mathias 
Vincent, is dat project uitgegroeid tot 
De tamboer van Borodino.

Vincent Bosse valt op door zijn karak-
teristieke engelengezicht. Een symbo-
lische figuur?
Spruyt: Of uiterlijke schijn. Vincent 
wordt in elk geval door zijn omgeving 
als een engeltje ervaren. Zijn onschuldi-
ge uitstraling trekt de andere personages 
aan, die hem in bescherming willen ne-
men. Vincent is zich daarvan bewust en 
weet ervan te profiteren, maar worstelt 
wel met de verantwoordelijkheid die die 
aantrekkingskracht met zich meebrengt.

De korporaal doet wat denken aan 
een figuur van Bosch uit de Kruisdra-
ging…
Spruyt: Klopt, hij is zo goed als een ko-
pie van een van de ‘vetzakken’ (een ty-
petje in ‘Het Peulengaleis’, nvdr). Het 
schilderij was een rechtstreekse inspira-
tie: het hoofdpersonage Jezus is het enige 
mooie snoetje in een soep van groteske, 
karikaturale koppen, net als Vincent 
Bosse.

Je tekenwerk spreekt weer tot de ver-
beelding…
Spruyt: Het voelde een beetje als een 
synthese tussen Junker, Papa Zoglu en 
Bouvaert. Het ‘realisme’ van Bouvaert, de 
stilering van Junker en de waterverf van 
Papa Zoglu. Ik heb me kunnen uitleven. 
(lacht)

Had je zelf graag in die tijd geleefd, of 
toch blij dat je nu leeft?
Spruyt: Vooral blij waar ik nu leef. In 
Vincents tijd zullen er ook wel aange-
name plaatsen geweest zijn om te leven, 
maar het Franse leger in Rusland is daar 
niet een van. (lacht) Dan ben ik blij dat 
ik stripauteur ben in België, en geen tam-
boer ergens ten velde. 

DE TAMBOER  
VAN BORODINO

Spruyt  |  HC  |  € 27,95  |  10 mrt

Tromgeroffel en hoorngeschal, want hier is Simon Spruyt met De tamboer 
van Borodino. Een verhaal over ene Vincent Bosse, een onschuldig uitziende 
jongeman die tegen wil en dank ingelijfd wordt bij het keizerlijke leger, niet 
in de vuurlinie maar wel als tamboer. Hij zal zijn vaderland nooit weerzien. 
Achtenveertig jaar later worstelt een oude Rus nog steeds met zijn eigen rol in 
het verhaal. ©
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Simon Spruyt trekt in zijn  
Tamboer van Borodino alle registers open
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Waar heb je de inspiratie voor dit 
‘sprookje’ gehaald?
Sylvie Roge: Ik heb twintig jaar in de 
medische sector gewerkt, meer bepaald 
in de gynaecologie en pediatrie, en ik 
had zin om een verhaal te vertellen rond 
geboorte, tweelingen en de vaak ook in-
gewikkelde band tussen moeder en kind.

Waar gaat Vermoorde onschuld voor 
jou over?
Roge: Er vindt een tragedie plaats maar 
ik focus vooral op de verzachtende om-
standigheden. De verschillende figuren 
zijn diepmenselijk en daarom kan je je 
makkelijk inleven in hun situatie, kan je 
je de pijn voorstellen en de emoties die 
leiden tot de harde scènes.

Sylvie, jij bent al jarenlang de muze 
en echtgenote van Olivier. Nu werken 
jullie samen…

Roge: We wonen al meer dan dertig jaar 
samen, en ik heb veel bewondering voor 
zijn werk. Hij slaagt er telkens in zichzelf 

een beetje te overtreffen en ik wilde hem 
met mijn scenario nog iets meer pushen 
in zijn tekenstijl, richting een minder 
klassieke pagina-indeling ook. Ik wilde 
hem een nieuw thema aanbieden en wist 
dat hij me zou verbluffen!

Ik bekijk Oliviers platen altijd en pro-
beer hem zoveel mogelijk te steunen, al 
ben ik volgens hem soms wat té kritisch. 
(lacht) Nu was het mijn eigen scenario, 
dus nu was ik nog een tikje kritischer... 
En hij dacht vast zuchtend terug aan vo-
rige scenaristen, die niet dag en nacht op 
zijn vingers keken. (lacht) 

Muziek speelt een belangrijke rol in 
het verhaal. Waarom Amy Winehouse?
Roge: Amy Winehouse is voor mij het 
prototype van breekbaarheid, het on-
rechtvaardige lot, de hardheid van de 
liefde en de donkere kanten ervan. De 
tekst van de twee nummers die ik heb 
gekozen, stemt perfect overeen met wat 
er zich in die scène afspeelt.

Naast de muziek zorgt ook de kleur 
voor accenten. Het rood, bijvoorbeeld.
Olivier Grenson: Het is altijd een kwes-
tie van contrast en ritme. Vooral in een 
monochroom gamma. Het rood kan je 
ogen over de plaat leiden maar kan ook 
een narratieve en symbolische rol spelen. 
Het is een houvast voor de tweeling, iets 
dat hen verbindt. De kleur rood zit vol 
paradoxen, sensueel en gewelddadig. 
Symbool voor verleiding maar ook voor 

kinderlijk plezier, zoals de rode ballon.

De sfeer in het album is zo zacht, zo 
mysterieus.
Grenson: Ik ben voor dit project op 
zoek gegaan naar een specifieke grafische 
identiteit. Ik ben vertrokken van een 
monochrome benadering. Dan ben ik – 
in plaats van te kiezen voor een simpele 
lavis – met inkt en kleurpotloden door 
elkaar gaan werken op een glad papier 
dat ik nooit eerder heb gebruikt. Het al-
bum is het resultaat van die combinatie. 
Ik hecht veel belang aan het verband tus-
sen het verhaal en de vorm. Zo zorgen de 
zachte kleuren voor een contrast met dit 
verhaal waarin schijn bedriegt.

Gaan jullie in de toekomst nog samen-
werken?
Roge: Ik hoop het, maar een album ma-
ken is een intensief werk dat veel tijd 
kost en ik kan Olivier niet ‘opeisen’ als 
hij zin heeft in een ander project. Ik ben 
de decoupage van een tweede graphic 
novel aan het afwerken en wie weet… 
Misschien lukt het me wel hem te over-
tuigen! (lacht) 
Grenson: Ik heb nog twee scenario-idee-
en bedacht na de publicatie van Geen 
weg terug. Een van die twee scenario’s wil 
ik uitwerken en dat zou weer een one-
shot worden. Maar de toekomst heeft 
in elk geval nog nieuwe en spannende 
avonturen met Sylvie Roge in petto. 

VERMOORDE ONSCHULD

Roge, Grenson  |  HC  |  € 29,95  |  10 mrt

Twee onschuldige meisjes, een gemene moeder, een dubbele moord. Het zijn de 
ingrediënten van Vermoorde onschuld, een gelaagd en meeslepend verhaal van 
Sylvie Roge, magistraal getekend door haar echtgenoot, Olivier Grenson. De dader 
is al snel bekend, maar wat heeft haar zo ver gedreven, welke factoren hebben 
haar beïnvloed? Wie is de echte schuldige in Vermoorde onschuld? En wie zijn de 
slachtoffers? Een sprookjesachtig verhaal… tot de realiteit keihard toeslaat.

Vermoorde onschuld, een fraaie samenwerking 
tussen een tekenaar en zijn muze
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Ondanks alles is een prachtig liefdes-
verhaal, hoe is het idee ontstaan?
Jordi Lafebre: Zowel in de literatuur als 
de cinema is liefde een van de hoofdthe-
ma’s, naast oorlog, love and war. Maar 
in de stripwereld is het toch vooral de 
oorlog, dus ik ben voor de liefde gegaan. 
(lacht)
Ik heb me de vraag gesteld ‘wat is ro-
mantiek?’ Vaak gaat het dan om externe 
factoren die de liefde in de weg staan, 
zoals bij Romeo en Julia, bijvoorbeeld. 
In veel gevallen overwint de liefde, uit-
eindelijk. Tegenwoordig zijn zo’n situa-
ties zeldzamer, we zijn verdraagzamer en 
staan open voor alle verschillende soor-
ten liefde.
Ik heb de romantiek in een modern 
kleedje gestoken, want wat is tegenwoor-
dig vaak het obstakel? Het leven zelf… 
We zijn slaaf van onszelf en onze keuzes. 
We staan vaak onszelf in de weg. Ik heb 
dus een verhaal opgebouwd rond twee 
personages die stapelverliefd zijn op el-
kaar, maar tegelijk ook dromen koeste-
ren en keuzes maken die hun liefde in 
de weg staan, terwijl ze ook voor elkaar 
zouden kunnen kiezen. ‘Ondanks alles’ 
is dus ook een beetje ‘ondanks onszelf ’.

Een liefdesverhaal dus, maar geen 
klassiek liefdesverhaal…
Lafebre: Klassieke liefdesverhalen be-
ginnen met de ontmoeting tussen twee 
personen, kijk maar naar Jane Austen. 
Maar ik wilde iets anders doen.
Ik was tegelijk een boek aan het lezen dat 
indruk op mij heeft gemaakt: De stad en 
het huis van Natalia Ginzburg, een Itali-
aanse schrijfster. Het is een brievenroman 
waarin de hoofdpersonages elkaar dus 
brieven schrijven, en dankzij die brieven 
krijg je als lezer een overzicht van wat er 
allemaal is gebeurd. Een stapel brieven, 
dus, en dat beeld intrigeerde mij.
Nadat je alle brieven hebt gelezen, is de 
bovenste brief op de stapel de laatste 
brief, maar stel nu dat je die bovenste 
brief als eerste leest… “Dit is de laatste 

brief die ik je schrijf, ik wens je het aller-
beste in je verdere leven…” Je bent me-
teen benieuwd naar wat er in de andere 
brieven stond, de volgende (of eerdere) 
brieven.
Ik ben dus, als het ware, begonnen bij de 
laatste brief en langzaam op zoek gegaan 
naar het ontstaan, de eerste vonk, de 
eerste brief. Een brievenroman bestaat, 
maar een brievenstrip spreekt helemaal 
niet tot de verbeelding, dus daarmee ben 
ik aan de slag gegaan. 

Maakt die omgekeerde richting het 
moeilijker om het scenario te schrij-
ven?
Lafebre: Een scenario schrijven is altijd 
werken. Je moet je inleven in de verschil-
lende personages, je moet opzoekwerk 
verrichten voor de omgeving, voor de 
periode… De structuur van het scenario 
blijft dus min of meer hetzelfde, alleen 
ligt de nadruk wat anders.

Je hebt voor het eerst alleen gewerkt, 
zowel de tekeningen als het scenario 
zijn van jou…
Lafebre: Klopt, en dat is toch wel een 
beetje anders. Als je met een scenarist 
samenwerkt, krijg je het scenario voor 
je, en kan je de personages beginnen ver-
zinnen. Als je zelf ook de scenarist bent, 
begin je al in een vroeger stadium na te 
denken over de personages. Soms heb 
je meteen heldere beelden in je hoofd, 
soms schrijf je iets om het jezelf als teke-
naar niet te moeilijk te maken, maar dat 
mag je niet doen want het verhaal én de 
tekeningen moeten interessant blijven.
Het is dus een heel ander gevoel, een 
heel ander werk.

De namen van de personages zijn Ita-
liaans, is de stad ook Italiaans?
Lafebre: De namen van de personages 
heb ik gekozen als referentie aan dat 
boek van Natalia Ginzburg. Giuseppe 
(de man van Ana, nvdr) is een personage 
in dat boek. Ana – Zeno, van A tot Z, 

dat zat goed. (lacht) De stad in Ondanks 
alles is niet gebaseerd op een bestaande 
stad, ik heb er wat mediterrane elemen-
ten in verwerkt, dus het zou een stad in 
Noord-Italië kunnen zijn, of in Spanje, 
of Zuid-Frankrijk… maar ik heb het be-
wust niet te specifiek gemaakt.

Je legt ook uit hoe het fysisch mogelijk 
is om de tijd in omgekeerde richting te 
laten lopen…
Lafebre: Ik ken niets van fysica, maar ik 
werkte aan een verhaal in omgekeerde 
richting. Dus dat leek me wel leuk van 
Zeno dan ook onderzoek te laten voeren 
naar het omkeren van de tijd. Ik heb me 
dus ook op de fysica gestort… (lacht) 
Op papier kan het, maar het is natuur-
lijk vooral voor het verhaal. Soms ben je 
zo verliefd dat de tijd lijkt stil te staan… 
dat is het beeld dat ik wilde oproepen!
Dus als voor de lezers, tijdens het lezen 
van Ondanks alles, de tijd ook even stil-
staat, ben ik blij. (lacht)  

Als tekenaar van Mooie zomers, La mondaine en Lydie verdiende hij al 
ruimschoots zijn strepen, maar met Ondanks alles, waarvoor hij ook het scenario 
voor zijn rekening neemt, toont Jordi Lafebre zich bovendien een begenadigd 
verteller. Maak kennis met Zeno en Ana, op hun oude dag, en reis mee terug in 
de tijd naar het prille ontstaan van hun – onmogelijke – liefde. Ondanks alles is 
genieten, van einde tot begin.©
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ONDANKS ALLES

Lafebre  |  HC  |  € 29,95  |  10 feb

Ondanks alles is een lofzang op de romantiek, 
want liefde overwint alles, zelfs de tijd
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K L A S S I E K E R S
ASTERIX LUXE 
Het gouden snoeimes

Goscinny, Uderzo 
HC  |  € 49,00  |  10 mrt

Asterix en het gouden snoeimes is het twee-
de album uit de reeks, een legendarisch 
album. Deze luxe-editie is 128 pagina’s 
dik, gedrukt op kwaliteitspapier en op 
groot formaat, waardoor het tekenwerk 
optimaal tot zijn recht komt. Naast het 
volledige verhaal in kleur, is het album 
aangevuld met een uitgebreid dossier met 

allemaal wetenswaardigheden over de totstandkoming van het album. 
Het volledige verhaal is bovendien in potlooduitvoering te bewonderen.

In Het gouden snoeimes verschijnen voor het eerst de beroemde karika-
turen van Albert Uderzo. Hiermee begint een lange rij van Raimu, via 
Kirk Douglas en de Beatles tot Jacques Chirac, tot groot jolijt van de 
fysionomisten (en anderen). Een niet te missen uitgave!

Heerlijke jongens toch, die Galliërs: puur genieten met Asterix en 
Obelix!

DAN COOPER 
INTEGRALE 10/12

Weinberg  |  HC  |  € 32,95  |  6 jan

Dan Cooper is – samen met Buck 
Danny en Michel Tanguy – een van 
de populairste piloten van de Frans-
Belgische strip. Geestelijke vader Albert 
Weinberg documenteerde zijn verhalen 
technisch tot in de puntjes. Het realisme 
en het kleurgebruik van zijn tekeningen 
leunen aan bij de grote Edgard P. Jacobs. 
Leerrijk en meeslepend: herontdek de 

avonturen van Dan Cooper in deze prachtige integrale uitgaven!

Een aanrader voor elke (vliegtuig)stripliefhebber

GOVERT SUURBIER 
INTEGRALE 2/2

Yann, Verron 
HC  |  € 39,95  |  10 mrt

Govert Suurbier is een man met naam. 
Deze goede missionaris worstelt om 
door het bos de bomen te blijven zien. 
Het Vaticaan vertrouwt de delicaatste en 
ondankbaarste taken aan hem toe. De 
jonge pater Reinier Kneppelhout staat 
hem bij in zijn beproevingen. Toegege-
ven, de onstuimige novice heeft het niet 

makkelijk zich aan te passen aan de wereld rondom hem en onderneemt 
goedbedoelde pogingen om al wat beweegt te bekeren. Voor hij Bollie & 
Billie overnam, maakte Laurent Verron met verve de tekeningen voor de 
getalenteerde Yann. Het resultaat is ongemeen erudiet en iconoclastisch.

De escapades van een onstuimige missionaris en zijn jonge acoliet 
in een rijk geïllustreerde integrale

BUCK DANNY 
INTEGRALE 7

Charlier, Hubinon 
HC  |  € 32,95  |  6 jan

Deze integrale bundelt de avonturen die 
verschenen tussen 1958 en 1960, uit de 
bloeiperiode van Buck Danny, de crack 
van het luchtruim, de favoriete held 
van jonge lezers die uitkeken naar zijn 
heldendaden. Rond het einde van de 
jaren 50 werken Jean-Michel Charlier 
en Victor Hubinon overuren. Charlier 

maakt drie reeksen voor het nieuwe magazine Pilote, waarvan hij een van 
de stichters is. Hubinon tekent, op zijn beurt, ook Roodbaard, een van 
die nieuwe creaties van zijn vriend Charlier.

De enige echte hoogvlieger van de vliegtuigstrip

YOKO TSUNO 
INTEGRALE 9/9  
Geheimen en vloeken

Leloup  |  HC  |  € 26,95  |  10 feb

In haar avonturen heeft Yoko alle 
continenten bezocht, ze heeft door tijd 
en ruimte gereisd, in een mengeling 
van avontuur, sciencefiction en emotie. 
Deze drie albums zijn daarop geen 
uitzondering, want we komen Yoko 
tegen onder de aardkorst, in Schotland in 

de jaren 30 en op Mars!

Een unieke integrale, met inleidend dossier van Roger Leloup zelf

© Dupuis, 2021.
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Een nieuwe heldin is geboren! Juliette, die je misschien kent uit 
Ze noemden hem Rooie, krijgt haar eigen reeks. Yves Sente en 
Laurent Verron nemen je mee op reis door de twintigste eeuw 
en laten je belangrijke kantelpunten in de wereldgeschiedenis 
zien, door de ogen van Mademoiselle J. Een frisse verschijning 
in stripland, dat kunnen we alleen maar toejuichen!D
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MADEMOISELLE J 2 
Ik zal nooit trouwen

Sente, Verron  |  HC  |  € 19,95  |  10 feb

MADEMOISELLE J 1 
Ze noemden hem rooie

Sente, Verron  |  HC  |  € 16,50  |  10 feb

Sente: Ik was helemaal weg van Juliet-
te, vanaf het moment dat Laurent haar 
in potlood tot leven bracht. Toen ik 
haar zag ‘rondlopen’, kreeg ze plots een 
persoonlijkheid die ook voor mij onver-
wacht was! Nog voor Ze noemden hem 
Rooie uitkwam, hadden Laurent en ik 
al beslist dat we een vervolg moesten 
schrijven voor haar. Dat vervolg mond-
de uit in deel twee van Mademoiselle J, 
Ze noemden hem Rooie wordt opnieuw 
uitgebracht als deel 1 van die nieuwe 
reeks.
Verron: Om te zorgen dat de lezers hele-
maal ‘mee’ zijn, leggen we in twee onuit-
gegeven platen uit hoe Juliette aan haar 
bijnaam ‘Mademoiselle J’ komt.

Deel twee van Mademoiselle J speelt 
zich niet onmiddellijk na het eerste 
avontuur af, er zit wat tijd tussen…
Sente: Bij elk album treffen we Juliette 
aan ongeveer tien jaar na het einde van 
het vorige album. Zo krijgt elk deel de 
kracht en het karakter van een openings-
deel! Op het einde van deel 1, in 1929, 
is Juliette 14 jaar oud en zit ze in New 
York. In deel 2 vinden we haar terug in 
Parijs, in 1937. Ze is vastbesloten een 
groot journaliste te worden – een vak dat 
in die tijd voorbehouden is aan mannen. 
Tegen de achtergrond van de Wereldten-
toonstelling wordt ze een bevoorrechte 
getuige van de opkomst van de haat, en 
het duistere gekonkel tussen communis-
ten en nazi’s… Maar Laurent en ik wil-
den ook – en vooral – haar persoonlijke 
leven schetsen.

Om Mademoiselle J te tekenen moet 
je heel wat documentatie verzamelen, 
een titanenwerk.
Verron: Ja, Parijs zag er in 1937 heel an-
ders uit dan nu. Wanneer Juliette langs 
het Louvre loopt, zie je de piramide na-
tuurlijk niet; de ingang lag toen boven-

dien ergens anders. Ik probeer minstens 
twee foto’s te zoeken van de gebouwen 
uit die tijd zodat ik niet telkens dat ene 
gezichtspunt moet kopiëren maar wat 
kan variëren. Ik heb trouwens meer ge-
noten van het tekenen van Parijse bis-
tro’s dan van de Wereldtentoonstelling. 
(lacht)

Juliette is een jonge, onafhankelijke 
vrouw in een tijd waarin dat ‘niet kon’. 
Is zij een feministische heldin?
Sente: Ik heb twee dochters die ik altijd 
heb aangemoedigd om zelfstandig te 
zijn. Een heldin die niet wil gehoorza-
men aan een vader of een macho echt-
genoot is voor mij vanzelfsprekend. De 
feministische kant van Juliette wordt op-
geroepen door kleine details. Je hebt bij-
voorbeeld haar ‘ik geloof erin, dus ik doe 
het’-kantje, geïnspireerd op haar ont-
moeting met Rooie. Maar die zijn ook 
geworteld in haar ontmoetingen met fic-
tieve en bestaande sterke vrouwen. 

Rooie blijft in de marge van het twee-
de deel Mademoiselle J aanwezig. Wie 
weet duikt hij op een of andere won-
derlijke manier wel weer op?
Sente: Oom Paul, die als spreekbuis 
dient, zal helaas bevestigen dat Rooie 
overleden is. Maar in het hart van Juliet-
te leeft hij voort. Ze draagt zijn gouden 
knoop als geluksbrenger en we ontdek-
ken ook dat ze Rooie kan laten verschij-
nen in noodsituaties. Gebeurt het alle-
maal in haar hoofd? Waarschijnlijk. We 
kunnen ons moeilijk voorstellen dat hij 
er écht is. Maar Mademoiselle J kan in 
gesprek gaan met de enige grote liefde 
van haar leven, gewoon door zich af te 
vragen “Wat zou hij zeggen als hij er was 
geweest?”
Verron: Ook dat is toch de magie van de 
strip! 
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D E T E C T I V E

ATOM AGENCY 2 
Kleine kever

Yann, Schwartz 
HC  |  € 14,95  |  6 jan

Na de oorlog heeft niemand Annette, 
de knappe ambulancierster, nog 
gezien: een heldhaftige ‘Rochambelle’, 
lid van een vrouwelijke eenheid die 
deel uitmaakt van de 2e pantserdivisie 
van generaal Leclerc. Vijf jaar later 
ontstaat er een opstootje aan de 
Quai des Orfèvres 36: commissaris 
Vercorian staat op het punt 

staatsvijand nummer 1 in te rekenen. Wanneer een oude strijdmakker 
van de 2e divisie hem om hulp komt vragen om Annette terug te vinden, 
schuift hij het zaakje door naar zijn zoon, een privédetective van Atom 
Agency.

Het duo Yann-Schwartz schrijft politieromans in de traditie van Maurice 
Tillieux en Guus Slim. Sappige dialogen die spelen met het naoorlogse 
taaltje, voegen een vleugje ironie toe aan de nostalgische sfeer uit de jaren 
50 in een uitbundig album vol humor, tegen de achtergrond van de 
Armeense diaspora.

Tweede deel van deze heerlijke detectivereeks vol onweerstaanbare 
humor

PIET PIENTER  
EN BERT BIBBER 
INTEGRAAL 5

Pom  |  HC  |  € 34,99  |  10 mrt

Op 16 november 2019 zou Jozef Van 
Hove, die de stripgeschiedenis inging 
onder het pseudoniem POM, honderd 
jaar zijn geworden. Om dat eeuwfeest 
luister bij te zetten lanceerde Standaard 
Uitgeverij een integrale uitgave in elf 
delen van Piet Pienter en Bert Bibber, 
de stripreeks waar zijn naam voor 
altijd onlosmakelijk mee verbonden 

zal blijven. De reeks liep van 1951 tot 1995 op de pagina’s van Het 
Handelsblad en Gazet van Antwerpen. Toen de verhalen later in albums 
werden gebundeld, bouwden ze in heel Vlaanderen een trouwe schare 
fans op. Welkom in de wereld van Piet en Bert, professor Kumulus, de 
Amerikaanse miljardaire Susan, de zingende politieagent én POM’s alter 
ego, de persmuskiet Theo Flitser!

Even uniek als hun bedenker: de integrale uitgaven van Piet Pienter 
en Bert Bibber zijn pareltjes!

ROMMELGEM 2/5 
Patiënt A

Beka, Etien 
SC  € 8,50  |  HC € 16,95  |  10 mrt

Bletchley, in de buurt van Londen, 
mei 1941. Paschasius Hilarius 
Adelbertus Ladislaus, de graaf van 
Rommelgem, is verliefd op de 
charmante Blair McKenzie. Ze zijn 
allebei gerekruteerd om Alan Turing 
bij te staan om de Engima-machine 
te ontcijferen (zie deel 1) en al snel 
bloeit er iets moois tussen de twee 

geniale jongelingen. Maar de romance is van korte duur… Rommelgem 
ontvangt een gecodeerd bericht over wetenschappers die gedwongen 
worden om voor de nazi’s te werken. Het gaat om Schwartz, een chemicus, 
en Bruynseelke, een bioloog… twee vrienden van Rommelgem!

Al snel wordt de knoop doorgehakt: ze vertrekken naar Berlijn om hun 
vrienden te redden. Een levensgevaarlijke missie waar ze Göring tegen 
het lijf lopen, de organisator van decadente feestjes, en Wernher von 
Braun, die Blair probeert te verleiden, en zelfs een zekere patiënt ‘A’, zoals 
alle soldaten van zijn volk verslaafd aan Pervitine.

Nazi’s, liefde en knappe koppen – een verfrissende duik in het 
wondere verleden van de graaf van Rommelgem

INTEGRAAL 5

© Dupuis, 2021.

© Dupuis, 2021.
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W E S T E R N

DE TIJGER ONTWAAKT

Le Tendre, Taduc 
HC  |  € 29,95  |  10 feb

Matt Monroe, een jonge rekruut 
van de Pinkertons – het beroemde 
detectivebureau – is al jarenlang op 
zoek naar zijn vader. Wanneer in 
Bakersfield, California, de dochter 
van een rijke bankier vermoord 
wordt teruggevonden, krijgt Matt de 
opdracht de talrijke ontvoeringen in 
de streek te onderzoeken. Het brengt 
hem onverwacht op het spoor van 
zijn vader, die niemand minder blijkt 

te zijn dan Chen Long, de Chinaman. Maar waar de Chinaman gaat, 
loert het gevaar en het geweld om de hoek, altijd en overal. 

Een prachtig one-shot van Olivier TaDuc en Serge Le Tendre als eresaluut 
aan hun Chinaman, een schemerachtige western die je meevoert naar een 
verbluffende finale.

Een western met oosterse insteek om van te smullen, meer dan 100 
pagina’s lang!

DUKE 5  
Je bent een pistolero

Hermann, Yves H. 
SC € 8,50  |  HC € 16,95  |  10 feb

Duke is een getormenteerd man. 
Naast hulpsheriff van een klein 
dorpje, overtuigd van het morele 
aspect van zijn missie, is hij ook 
een eliteschutter die niet vies is van 
wat geweld. Wanneer er een conflict 
uitbreekt tussen mijnwerkers en 
grondbezitters, moet Duke een kant 
kiezen. Hij neemt zijn toevlucht op 

wat hij het beste kent, en het meeste vreest: zijn wapens.
Peg is gekidnapt door twee bruten in dienst van een buitenlandse 
opdrachtgever. Duke gaat hen opsporen, maar hij weet dat hij zelf wordt 
achternagezeten door een troep soldaten. Een dodelijke achtervolging in 
de Far West barst los.

Een nieuw, sfeervol deel in de westernreeks van Hermann en Yves H.

CHINAMAN INTEGRALE 1/2/3

Le Tendre, Taduc  |  HC  |  € 24,95  |  10 feb

In Chinaman volgen we de lotgevallen van John Chinaman, die als huurling vanuit China 
naar Amerika trekt. Het kantelpunt in zijn leven? Het verraad van zijn meester, Wu Fei. 
Chinaman is een eerlijk en rechtvaardig man en keert zich af van zijn meester, en van 
heel zijn gemeenschap, er is geen weg terug. Met zijn vurige vastberadenheid en zijn 
bedrevenheid in gevechtskunsten biedt hij de ergste moeilijkheden het hoofd.

Een meeslepend verhaal in negen delen vol spanning, emotie en avontuur. Een unieke 
western, een verhaal over de eenzame zoektocht naar geluk. Of, zoals Stripspeciaalzaak.
be het zegt: ‘In Chinaman schetst Le Tendre, samen met TaDuc, op heel gevoelige manier 
een beeld van de botsing tussen twee culturen. Deze reeks vormt zo een ideale, strippende 
aanklacht tegen elke vorm van onverdraagzaamheid in deze wereld. Knap!’

Het meesterwerk van TaDuc en Le Tendre, gebundeld in drie prachtige integrale 
uitgaves!

© Dupuis, 2021.
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DE TIJGER ONTWAAKT

Le Tendre, Taduc  |  HC  |  € 29,95  |  10 feb
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DE TIJGER ONTWAAKT

Le Tendre, Taduc  |  HC  |  € 29,95  |  10 feb
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DE TIJGER ONTWAAKT

Le Tendre, Taduc  |  HC  |  € 29,95  |  10 feb
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AVONTUUR
JOMMEKE 303 
De atchoembloem

Delzenne naar Jef Nys 
SC  |  € 6,50  |  10 feb

Jommeke en zijn vrienden zijn op bezoek 
bij Macu Ancapa in Peru wanneer 
Choco plots wordt opgeslokt door een 
vleesetende reuzenbloem. Met zijn kleine 
pootjes kietelt Flip de monsterbloem, 
waardoor die Choco weer uitniest. Eind 
goed, al goed... Of toch niet? Wanneer 
onze vrienden weer veilig landen in 

Zonnedorp, lijkt de toestand van Choco steeds zorgwekkender. Na wat 
opzoekingen ontdekt Gobelijn dat het arme aapje besmet is met het zeer 
besmettelijke Atchoemvirus. Wat nu?!

Zet je schrap en neem het samen met Jommeke op tegen… het 
Atchoemvirus!

BOLLIE EN BILLIE 38 
Billie en Karo voor het leven

Cazenove, Bastide, Roba 
SC  |  € 7,50  |  6 jan 

Bollie is een vrolijke, speelse jongen 
die de zaken slim aanpakt! Billie is zijn 
hond, maar uiteraard niet zomaar een 
hond... Deze uitgekookte cocker met 
een gouden hart is schattig, hilarisch 
en doet er alles aan om niet in bad te 
moeten gaan. Partners in crime Bollie 
en Billie brengen bovenal een verhaal 

van oprechte vriendschap, grappige onzin en fantastische avonturen!

Ontwapenende grappen en grollen voor jong en oud, al 38 delen 
lang

DOOD EN OPGEGRAVEN 2 
De lijken willen niet wijken

Boisvert, Colpron 
SC  |  € 7,50  |  10 mrt

Als je denkt dat een levende dode een 
luilekker leventje heeft, dan heb je het 
goed mis. Geen toestanden zoals in The 
Walking Dead, net niet, maar toch… Yan 
kan zich toch niet eeuwig verschuilen op 
de kamer van Nico? Yan wil weer leven, 
maar is tegelijk als de dood om zijn 
familie terug te zien. Er even tussenuit en 

als zombie naar een verkleedfeestje? Tussendoor even de beschermengel 
uit het hiernamaals uithangen, met als ultieme doel een ontroerend 
weerzien? Wraak? Het zijn geen eenvoudige tijden voor een levende dode!

Jocelyn Boisvert en Pascal Colpron slagen erin ons vol spanning te laten 
uitkijken naar het volgende deel van Dood en opgegraven. Zo meeleven 
met een levende dode, het is iets aparts!

Deel twee in deze grappige avonturenreeks over een levende dode

© Standaard Uitgeverij, 2021.

© CAZENOVE en BASTIDE naar Roba – Studio Boule & Bill - 2021

OEF! Ze lust geen apen!

CHO CO! Laat die
bloem met rust en
kom naar beneden!

En was je in de beek, want
dat bloemsnot stinkt!

FLIIIP! LET OP! Heeft die bloem
pootjes gekregen?

Ho! Euh, goeiedag
madam... Bz! Tot de

volgende keer! Hum...
© Dupuis, 2021.
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AVONTUUR

Tekenaar Charel Cambré en scenarist Kim 
Duchateau duiken de kindertijd van Suske en 
Wiske in, en laten hen doldwaze grappen en 
grollen beleven. Vol verbazing kijken Suske en 
Wiske Junior samen de wereld in, en beleven 
ze korte maar krachtige komische avonturen. 
Wiske bekijkt de dingen op haar manier, Suske 
op de zijne. Voor hun grapjes en deugnieterij 
doen ze weleens een beroep op de gyronef, 
of op de teletijdmachine, al is dat niet altijd 
naar de zin van professor Barabas. Twee jonge 
helden die een heel universum ter beschikking 
hebben om op stelten te zetten.

Charel, je tekent ook De kronieken van 
Amoras, een heel andere stijl, maar wat teken 
je nu het liefst?
Charel Cambré: Dat is inderdaad een heel 
andere stijl, maar dat is net het leuke. Als je 
het ene wat beu bent, kan je aan het andere 
werken. (lacht) Maar ze zijn allebei supertof 
om te tekenen, en allebei ook heel anders dan 
de hoofdreeks!

Dit is jullie vierde Suske en Wiske Junior, 
waar blijf je de inspiratie halen voor al die 
grappen en grollen?
Kim Duchateau: Die inspiratie komt van 
overal. Van hersenspinsels, dingen uit het echte 
leven, gesprekken met vrienden, muziek, soms 
zelfs uit slechte tv-programma’s. Werkelijk alles 
kan tot inspiratie dienen. Maar dan moet je er 
nog een grap mee maken, natuurlijk, en dat is 
puur denkwerk en concentratie.

Het universum van Suske en Wiske is heel groot. 
Zo veel personages en avonturen waar je mee 
aan de slag kunt. De uitvindingen van Barabas 
helpen ook natuurlijk, met de teletijdmachine 
kunnen ze overal naartoe, met de klankentapper 
kunnen ze praten met objecten en ik kan zelfs 
nog nieuwe uitvindingen verzinnen. Heerlijk 
toch! Haha!

Cambré: We zijn ondertussen perfect op elkaar 
ingespeeld. Kim geeft eigenlijk een ‘goeie 
voorzet’, die ik probeer binnen te koppen. En 
dat werkt!

De ideale strip voor jonge lezers, van twee ervaren striprotten  
met een geweldig gevoel voor humor 

SUSKE EN WISKE  
JUNIOR 4

Vandersteen, Duchateau, Cambré 
SC  |  € 6,50  |  10 feb

SUSKE EN WISKE 356 
De fluitende olifant

Vandersteen, Van Gucht, Morjaeu  |  SC  |  € 6,99  |  10 feb 

Barabas wil onze vrienden trakteren op een ticket voor de eerste 
treinrit in België. Zijn over-over-overgrootmoeder Miranda bleek 
één van de machinisten te zijn. Maar als Lambik in het verleden een 
man tegenhoudt die hem brutaal uit de weg duwt, verdwijnt Barabas 
plots in het niets. De man in kwestie blijkt een privédetective en 
zat een saboteur achterna die een aanslag op de trein wil plegen. 
Onze vrienden vrezen dat ze de geschiedenis hebben veranderd en 
dat Miranda de aanslag niet zal overleven, waardoor Barabas nooit 
geboren zal worden. Het is dan ook de taak van Suske en Wiske om 
de aanslag op de eerste trein te verhinderen. Maar dat loopt niet van 

een leien dakje omdat de saboteur ongrijpbaar blijkt.

Peter Van Gucht en Luc Morjaeu tekenen nu al jarenlang Suske en Wiske op een zeer hoog niveau. 

Reis met Suske en Wiske mee naar het verleden, maar pas op… kleine veranderingen 
hebben soms grote gevolgen!

© Standaard Uitgeverij, 2021.

De fluitende olifant

356

Suske en wiske Junior

voorlopige cover

4

Duchateau: ‘Voor mij hoeft het niet te betuttelend of te 
braaf te worden. Voor kinderen mag het wel zot gaan!’

© Standaard Uitgeverij, 2021.
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4 5

Wat dan?

Ik heb Spiderman en Batman gezien!

Hè!

Toch wel, ze gingen 
dit gebouw binnen.

Maar dat kan 
toch niet?

Ik zou zo graag een 
handtekening hebben van die 

twee superhelden.

Dan vraag je dat toch gewoon? 

Daar zijn ze net!

Euh, halloooo? 
Mag ik alstublieft een 

handtekening van jullie?

Hier is 
een pen!

Suske! Suske! Dit geloof je nooit!

BIW_SW_Junior4_voorpubli_v2.indd   4 16/11/20   13:45
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SUSKE EN WISKE JUNIOR 4

Duchateau, Cambré  |  SC  |  € 6,50  |  10 feb

Suske en wiske Junior

voorlopige cover

4
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4 5

Kunnen jullie even komen 
    helpen?

Sorry tante, 
maar we gaan zo naar 

level twee.

Wat later...
Hebben jullie nu eventjes tijd om...

Straks tante, we zitten 
bijna in level vier!

Nog later...
Komen jullie nu even... Maar tante, we zaten bijna 

in level tien...

Moed houden, kinderen! 
Jullie mogen zo naar level twee!

Niet nu tante, we 
zitten nog maar pas 

in level acht.

BIW_SW_Junior4_voorpubli_v2.indd   5 16/11/20   13:45
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SUSKE EN WISKE JUNIOR 4

Duchateau, Cambré  |  SC  |  € 6,50  |  10 feb

Suske en wiske Junior

voorlopige cover

4
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6 PB

Maar wat hoor 
ik toch? 

Suske en Wiske? 

Wel, wat zijn jullie 
aan het doen?

Euh, in de sneeuw 
aan het spelen, 

natuurlijk.

Zijn jullie gek geworden? 
Vooruit, snel naar bed!

Juffrouw Sidonia... Wilt u zo  
snel mogelijk uw wagen  
verzetten, alsjeblieft?!

De volgende dag. Euh... Ik heb geen 
wagen.

 Het komt van 
buiten.

Dit is geen uur om 
uit je bed te zijn...

BIW_SW_Junior4_voorpubli_v2.indd   6 16/11/20   13:45
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SUSKE EN WISKE JUNIOR 4

Duchateau, Cambré  |  SC  |  € 6,50  |  10 feb
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voorlopige cover
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H U M O R
AGENT 212  30 
Een zware dobber

Cauvin, Kox  |  SC  |  € 7,50  |  10 feb

30ste deel van de hilarische avonturen 
van Agent 212! Arthur, agent 212, is 
geen superagent en al helemaal geen 
held. Het liefst zou hij zijn dagen in 
zijn fauteuil doorbrengen met zijn 
hond, Kiki, op voorwaarde dat zijn 
schoonmoeder niet in de buurt is. In 
het commissariaat vindt hij gelukkig 
wat rust… Alle missies van Agent 212 

draaien uit op een catastrofe, tot groot jolijt van de lezers die dol zijn 
op de dwaasheden van de sullige agent, in de Frans-Belgische traditie. 
212… het noodnummer dat je moet bellen als je zin hebt om eens goed 
te lachen.

Kijk uit voor de bulderlach der wet!

VERTONGEN & CO 33 
Het virus van de vampier

Leemans, Swerts, Vanas, Corteggiani 
SC  |  € 6,50  |  10 mrt

Mark, Bieke en Paulien worden voor 
een etentje uitgenodigd bij professor 
Flessentrekker. Maar als ze daar aankomen 
is er van alles aan de hand. De professor 
is verdwenen en alles wijst erop dat hij 
met geweld is ontvoerd. Paulien ontdekt 
via beelden van de bewakingscamera's dat 
de dader een vampier is. En wie weet alles 

over vampiers? Mircevlad, de vampier uit de Karpaten. Dankzij Skype 
komen onze vrienden met hem in verbinding. Hij zet hen op het spoor 
van de ontvoerder. Dat spoor leidt naar de Provence, meer bepaald naar 
het stadje Carpentras, waar onze vrienden dankzij een verkoper van 
knoflook de schuilplaats van de beruchte vampier kunnen vinden.

Een nieuw knotsgek avontuur van Vertongen & Co

F.C. DE KAMPIOENEN 111 
Kampioenen aan het front

Leemans  |  SC  |  € 6,50  |  10 feb

Boma wil een nieuw type worst lanceren 
en trekt daarvoor naar Normandië, waar 
hij een worstenboer kent die andouillette 
fabriceert, de oneetbare worst gemaakt 
van varkensdarmen. Bij de Kampioenen is 
Boma de enige die dat lust. Hij vertrekt 
met Xavier, Pol en Mark naar Frankrijk 
om zijn contract met de worstenboer te 
bezegelen. Maar ook Fernand is naar de 

Normandische kust vertrokken, en meer precies naar de gebieden waar 
de invasie van de geallieerden heeft plaatsgevonden op het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Fernand lijkt wel in een vreemd theaterstuk 
terechtgekomen... Intussen worden Boma en zijn vrienden opgepakt 
wegens het uitgeven van vals geld.

Een worstcasescenario dreigt voor Boma en zijn nieuwe businessidee… 
gelukkig kan hij rekenen op zijn makkers van F.C. De Kampioenen!

Kampioen zijn is plezant!

F.C. DE KAMPIOENEN 
OMNIBUS 13

Leemans  |  SC  |  € 12,50  |  6 jan

Ontdek in deze dertiende omnibus 
de favoriete verhalen van Maurice:  
De Kampioenen maken ambras (61), 
Oma Boma trainer (62), DDT doet 
weer mee (63), 20 jaar later (64) en De 
Kampioenen in Pampanero (65).

Kampioen zijn is plezant, zeker in 
een omnibus!

© Standaard Uitgeverij, 2021.
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DE KIEKEBOES 157  
De butler heeft het gedaan

Merho  |  SC  |  € 6,99  |  10 mrt

Charlotte probeert Nopel wat meer te laten bewegen door 
samen te gaan joggen. Fanny en Alanis hopen 
rijk te worden als influencer. En Marcel?… 
Hij is slachtoffer van bezuinigingen binnen 
het bedrijf en wordt door mevrouw Van de 
Kasseien ontslagen. Na een herscholing tot 
butler treedt hij in dienst bij de arrogante 
modeontwerpster Chipo Latta. Deze 
dame houdt er een bizarre hobby op na: 

ze verzamelt prehistorische skeletten. Maar is de manier waarop ze haar 
collectie aanvult wel helemaal legaal?

De Kiekeboes, brandend actuele verhalen met een vette knipoog

URBANUS 192 
De vuilzakmeppers

Urbanus, Linthout 
SC  |  € 6,99  |  6 jan

Eindelijk, Cesar heeft een nieuwe job, 
bij de vuilkar! Maar de vuilnismannen 
hebben last van een meeuwenplaag. 
Die vervelende beesten pikken alle 
vuilniszakken kapot. Ondertussen 
verbouwt Urbanus de paddenstoelen 
die in Tollembeek als… paddenstoelen 
uit de grond zijn geschoten. Als volleerd 

huisjesmelker verhuurt hij ze aan de kabouters uit Sprookjesland. Eén 
plus één is ook voor Urbanus drieënhalf, maar kunnen de kabouters 
gebruikt worden om het meeuwenprobleem op te lossen, of zorgen zij 
op hun beurt voor nog meer herrie en kabaal?

Urbanus, waar sprookjes soms werkelijkheid worden

DE BUURTPOLITIE 12 
A...a...aliens!

Nix  |  SC  |  € 6,50  |  10 feb

De verdwijning van een jongen neemt 
onwerkelijke proporties aan wanneer er 
foto’s opduiken van ufo’s en aliens. Voor 
de buurtpolitie lijken de daders deze keer 
niet uit de buurt te komen maar uit een ver 
weg gelegen universum. De commissaris 
blijft echter down-to-earth en gebruikt 
zoals steeds zijn gezond verstand. Kan hij 
op die manier een alien in de boeien slaan 
en tot bekentenissen dwingen?

Meer blauw in de strip, hoera! Gebaseerd op de gelijknamige  
tv-reeks

URBANUS 193 
De blussers van Tollembeek

Urbanus, Linthout 
SC  |  € 6,99  |  10 mrt

Twaalf stielen, dertien ongelukken, en 
Urbanus kent ze allemaal. Maar op een 
dag vindt onze stripheld dan toch de job 
van zijn leven: brandweerman! Niet om 
hulpeloze poesjes uit een boom te redden 
of omdat hij mensen wil helpen, nee… 
Urbanus is erachter gekomen dat een job 
als brandweerman de kortste weg is naar 
het hart van een meisje! Want elk meisje 

staat in vuur en vlam, voor een heldhaftige brandweerman! Of zijn 
nieuwe, vurige passie hem ook helpt zijn Zjoske te doen smelten, is een 
ander verhaal.

Een gloednieuwe Urbanus met de vertrouwde ingrediënten, seks, 
humor en rock & roll!

© Standaard Uitgeverij, 2021.
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J E U G D

VREEMDE VOGELS 1

Garrera, Sirvent  |  SC  |  € 7,50  |  10 mrt 

Alles maar dan ook alles over vogels!

Ze zitten overal om ons heen, in de lucht, in 
de bomen, in de tuin. Ze zijn zelfs onze taal al 
binnengedrongen: praten als een ekster, zingen 
als een nachtegaal, een kip zonder kop… Maar 
kan jij een alk van een pinguïn onderscheiden, 
een uil van een oehoe of een meeuw van een 
zeemeeuw? Wist jij dat de helmkasuaris de 
gevaarlijkste vogel ter wereld is? Of het nu 
trekvogels zijn, vissers of jagers, met dit album 
vol weetjes en humor, kom je eindelijk alles te 
weten over onze gevederde vrienden.

Verken mee de wondere wereld van de 
vogels in dolle vlucht!

DIEP IN DE ZEE 6

Cazenove, Jytéry  |  SC  |  € 7,50  |  10 feb

Duik onder in de wereld van de stilte…  
die toch niet zo stil is! 

Haal diep adem en duik in de donkere wateren 
van de oceanen, op zoek naar de geweldige 
dieren die er wonen. Van de kogelvis met zijn 
gevoel voor kunst tot de opvallende familie van 
de neteldieren, langs de zandvis die niet echt 
een vis is… je komt echt alles te weten over 
de zeebodem! Zet je schrap: een duikbril en 
snorkel zijn aangeraden om deze fascinerende 
wereld te ontdekken, in het gezelschap van de 
dieren van Diep in de zee!

Duik mee onder in de diepblauwe 
onderwaterwereld

CÉDRIC 34 
Liggen, zeg ik!

Cauvin, Laudec  |  SC  |  € 7,50  |  6 jan

Cédric vindt school nog altijd niets. Na de les 
van juffrouw Nelly heeft hij het met zijn vriend 
Christian over broeikasgassen en hij besluit de 
theorie in de praktijk om te zetten. Of dat een 
goed idee is… Cédric speelt in het schooltoneel 
de rol van sprookjesprins maar hij heeft pech: 
Chen, zijn liefje, is ziek en kan dus niet voor 
Sneeuwwitje spelen.

De gags van Cédric zijn tijdloos en het is heerlijk 
telkens de vertrouwde omgeving terug te zien 
van de kleine kwajongen. Cauvin en Laudec 
scheppen deze klassieker rond de grappen en 
tegenslagen van hun enfant terrible die, over de 
generaties heen, jong en oud verenigt.

Vertederende humor en avonturen van 
Cédric en zijn familie – tijdloos!

DE MUZIEKDOOS 4 
De geheimzinnige 
verdwijning

Carbone, Gijé  |  SC  |  € 7,50  |  6 jan

Dankzij het verassingsbezoek 
van Siloé en haar broers aan de 
Hexowereld heeft Nola heel wat 
bijgeleerd over Pandoria en over haar 
mama. Maar wanneer ze een vreemde 
sleutel vindt, die ze herkent uit het 
boek van Annah, stapelen de vragen 
zich op. Waarop past die sleutel dan? 
Om dat te weten te komen, trekt 
Nola weer naar Pandoria. Na een 

onrustwekkende verdwijning moeten Nola, Igor en Andrea al snel op 
onderzoek, een onderzoek dat het leven in Pandoria weleens overhoop 
kan halen…

Nola is onverschrokken en schalks, listig en bovendien ook een briljant 
spreekster. De idealiste gaat met haar groot hart haar zaak bepleiten in de 
hogere kringen. Ze pleit voor gerechtigheid en grondrechten, zoals liefde 
zonder discriminatie. En de sleutel van Annah opent misschien wel de 
poort naar nieuwe avonturen door nieuwe mysteriën bloot te leggen in 
deze betoverende wereld.

Verken mee de wondere wereld van Nola’s sneeuwbol: een 
betoverende nieuwe kinderreeks
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DANCE ACADEMY 12

Beka, Crip  |  SC  |  € 7,50  |  6 jan

Als je hart de dans leidt… Julie, Laila en 
Lucy houden van klassieke en moderne 
dans. Maar ze willen ook eens proeven 
van hiphop, of wagen zich graag eens 
aan een schoonmusical, of flamenco. 
Het staat vast: de drie vriendinnen zijn 
gek op dansen. De Dance Academy is 
hun tweede thuis waar ze hun passie 
met elkaar kunnen delen. Hun familie 
is natuurlijk ook van de partij, want de 
liefde voor dansen eindigt niet als de les 

voorbij is! Gelukkig worden ze met liefde omringd en gesteund in hun 
talent… Niets beters dan Dance Academy om de wereld van danseressen 
in te duiken, vol vriendschap, liefde voor de kunst en rivaliteit.

Spring mee in de dans van deze leuke meidenstrip!

BFF'S 11 
London calling

Cazenove, Fenech 
SC  |  € 7,50  |  10 feb

De grappige, knorrige of knettergekke 
vriendin... Welke BFF ben jij?! Om 
haar Engels nog wat te verbeteren, wil 
Christie graag naar Engeland. De ouders 
van Rona hebben Engelse vrienden 
die bereid zijn onze BFF’s onderdak te 
bieden, want Christie vertrekt natuurlijk 
niet alleen. Ook Rona en Jess zijn van 
de partij, de eerste vooral omdat ze een 

loser is als het op Engels aankomt. Een dagje Londen, British Museum, 
Picadilly Circus, shoppen… en dat allemaal met je besties!

Stripspeciaalzaak: ‘Geslaagde gagstrip vol girl stuff’

DAD 7 
De stille kracht

Nob  |  SC  |  € 7,50  |  6 jan 

Om voor zijn dochters te zorgen, moet 
Dad zorgen dat hij in vorm blijft! 
Panda zit in een post-examendipje en 
vraagt zich af wat ze met haar leven 
moet aanvangen, Roxane wil de planeet 
redden terwijl Oona alleen bezig is 
met het aantal volgers op haar sociale 
media. En nu Babybabette begint te 
praten en rond te lopen wordt alles nog 
ingewikkelder! De facturen stapelen 

zich op maar jobaanbiedingen blijven uit. Bovendien krijgt Dad te 
maken met een liefdesrivaal die zijn oog heeft laten vallen op de knappe 
dokteres. Dad moet de handen uit de mouwen steken om te tonen wat 
hij waard is. Het is niet het moment om het op te geven, want met 
routine loert ook al dat buikje om de hoek…

De hilarische lotgevallen van een vader die zijn vier dochters alleen 
opvoedt

© Dupuis, 2021.
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➸ REWARD ➸
STRIPBON TER WAARDE VAN € 500 • € 250 • € 125

& EEN TAL VAN TROOSTPRIJZEn

 WANTED 
JOUW STRIPMENING

Standaard Uitgeverij wil  
jouw mening over strips en BM Mag  
horen! Hoe? Via een online enquête.  

Vertel ons alles over jouw stripmening  
en ontvang een mooie reward!

WWW.STANDAARDUITGEVERIJ.BE/BMMAG-ENQUETE


