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Hommage aan dierenfabels
ZwerftocHten in 
LegendariscHe streken



Manon van de 
Bronnen
DEEL 1
Tien jaar na de dood van Jean van Florette heeft 
Ugolin het domein Les Romarins voor een appel en 
een ei gekocht. Hij vestigde er een bloeiende anjer- 
kwekerij. Met name omdat hij de door hem bewust 
gecamoufleerde waterbron had ontstopt en het 
water, waar de arme bultenaar naar op zoek was, 
weer liet vloeien. Onder druk van Papet om te 
trouwen, denkt Ugolin aan de mooie herderin die  
hij in de heuvels heeft opgemerkt. Maar het onder-
werp van zijn beproevingen is niemand minder dan 
Manon, de dochter van Jean van Florette. Zij leeft 
voortaan als een wilde en heeft zopas de liefde 
ontdekt in de persoon van de nieuwe dorpsleraar. 

deel 1 van het tweeluik dat volgt op Jean  
van Florette. Bekend van de filmversie!

aUteUrs GaLLanD, ScOTTO & STOFFEL
Hardcover 72 pagina’s 
PriJs E 19,95   isBn 9789085526704
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“Haar haren 
lijken op goud! 

Haar ogen 
lijken op de zee! 

Haar tanden 
lijken op parels!”
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eLLis isLand
1. Welkom in amerika!
Ellis Island is de doorgang naar de american Dream. 
Tonio komt er, vol illusies, in 1907 aan. Door reis-
gezel Giuseppe bijstand te verlenen, wordt Tonio 
geweerd door zijn handicap. Hij is overgeleverd aan 
de genade van Vitto, een maffiose advocaat die hem 
een hoger beroep voorspiegelt waarmee zijn toe-
gang tot het continent goedgekeurd zou kunnen 
worden. als betaling moet hij werken als ronselaar 
voor de nieuwkomers, makkelijke en weerloze 
prooien. De jongeman is gebonden aan de hoopvolle 
verwachtingen van de mensen uit zijn dorp en aan 
de liefde die hij voelt voor nadia. Hij aanvaardt het 
aanbod, ondanks de terughoudendheid van Giuseppe.

aUteUrs MIRaS & cHaRLOT
Hardcover 64 pagina’s    
PriJs E 19,95   isBn 9789085526742

Deel 1 van tweeluik door 
de scenarist van Het 
Kerkhof der Onschuldigen 
en De Wezentrein. Met 
historisch achtergrond-
dossier.
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ZwerftocHten  
in LegendariscHe 
streken
1. Tracnar & Faribol
Er was eens een depressieve koning. Er was eens 
een depressieve koning die zich liet verleiden door 
een op macht beluste heks. Er waren eens twee 
boefjes, Tracnar en Faribol, onbenullige, lepe en 
gewetenloze dieven, die nooit hadden kunnen 
denken dat hun wegen die van prinses Felicity, de 
enige dochter van de koning, zouden kruisen. Er 
was eens een prinses wier ziel gevangen werd door 
Perfidy, de heks. Er was eens een sprookje dat 
charles Perrault of de gebroeders Grimm graag 
zouden hebben geschreven en dat wij u nu 
vertellen. 

aUteUr DU PELOUx
Hardcover 64 pagina’s met dossier    
PriJs E 19,95   isBn 9789085526803

Een hommage aan 
befaamde dierenfabels 

vol actie en magie! 
Prachtig geschilderd 

en verteld door het 
grootse talent Benoît 

Du Peloux.
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cHick BiLL
InTEGRaaL 11
Elfde integraal bomvol stripverhalen. Deze uitgave 
bundelt de komische westernavonturen De Kale-
mannen-tikker, De Dubbelziende Helderziende, 
Bittere Wraak, Het Rode Konvooi, De Twee 
Gezichten van Kid Ordinn en De Verloofde van 
Kid Ordinn. 

De Twee Gezichten van Kid Ordinn is de opnieuw 
getekende en uitgebreide versie van een ouder 
verhaal. 

Opnieuw zes gebundelde verhalen!

aUteUrs TIBET & DUcHâTEaU
Hardcover 272 pagina’s met dossier 
PriJs E 34,95   isBn 9789085526759
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