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11 September
Hc01. De Dag Dat De
Wereld Kantelde
Heloise Chochois
Bouthier, Baptiste
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 144
Op dinsdag 11 september 2001 kapen
negentien luchtpiraten van Al-Qaeda vier
lijnvliegtuigen. Twee toestellen vliegen in
op de Twin Towers, de symbolen bij uitstek
van de Amerikaanse financiële macht. Het
derde vliegt op het Pentagon, hoofdkwartier van het ministerie van Defensie. De
balans van deze vier zelfmoordaanslagen:
2977 doden en 6291...
ISBN: 9789462108134 • € 29,95 • 1-9-2021
• Levering voor rekening
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Ahoy! Jubileum in zicht!
De strip Kappie van Marten Toonder bestaat 75 jaar
KAPPIE 99
Kappie en de
oesterbroeders

KAPPIE
75 JAAR

Marten Toonder maakte naast

9 789074 539784

de strips over Tom Poes en Heer

ISBN 978-90-74539-78-4

Bommel ook langlopende reeksen
krantenstrips rond Koning Hollewijn, Panda en Kappie. Hierbij
omringde hij zich in zijn studio

12,50

met toptalenten op stripgebied

64 pagina's, zwart-wit,
oblong paperback
verschijnt in maart

KAPPIE 100
Kappie en de
boze Hooglanders

om zijn ideeën uit te werken.
Sinds 2013 brengt Uitgeverij
Stripstift delen uit de Kappie-reeks

9 789074 539821

uit, op zorgvuldige wijze (gerepro-

ISBN 978-90-74539-82-1

duceerd van de oorspronkelijke
tekeningen) en in een fraaie vormgeving. Een Toonder-waardige
liefhebbers-uitgave van verhalen

12,50

die nooit eerder in boekvorm

72 pagina's, zwart-wit,
oblong paperback
verschijnt in juni

KAPPIE 101
Kappie en
Vrouw Huul

zijn verschenen.
Het is het 75 jaar geleden dat Kappie
voor het eerst in Het Vaderland (en al
snel ook in het Algemeen Dagblad en

9 789074 539852

in veel andere kranten in binnen- en

ISBN 978-90-74539-85-2

buitenland) verscheen. Aanleiding
genoeg om in 2021 een bijzondere
set Kappie-deeltjes uit te brengen.

12,50

Na 13 delen, getekend door Piet

104 pagina's, zwart-wit,
oblong paperback
verschijnt in september

KAPPIE 102
Kappie en de
prins van Proeth

Wijn (bekend van Douwe Dabbert)
zijn de vier jubileumdelen getekend
door Jan van Haasteren, niet
alleen een top-stripmaker, maar

9 789074 539883

tegenwoordig ook vooral bekend

ISBN 978-90-74539-88-3

van de zeer populaire legpuzzels.
De teksten zijn van Lo Hartog
van Banda, de rechterhand van
Marten Toonder.

12,50

96 pagina's, zwart-wit,
oblong paperback
verschijnt in december

Strips - Nederlandstalig
Agent 327 Integraal
Hc07. 2003-2015
Martin Lodewijk
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 208

Alle avonturen van Agent 327 worden –
voor het eerst – compleet gebundeld in de
acht delen van Agent 327 integraal. In dit
zevende deel staat naast een uitgebreid
dossier ook de verhalen Het oor van Gogh,
De vlucht van vroeger en De Daddy Vinci
code.Voor zijn gehele oeuvre ontving Martin Lodewijk in 1978 de Stripschapprijs.
ISBN: 9789088866838 • € 32,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

Beverpatroelje
Compleet Lu07.
Ondergronds
Luxe Editie
Mitacq
Charlier, Jean-Michel
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

Danthrakon 02.
De Grillige Lireley
Olivier Boiscommun
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De zevende bundel van de avonturen van
de Beverpatroelje opent met twee verhalen
(Twintig miljard onder de aarde en El
Demonio) die zich onder de grond afspelen,
in de wereld van de amateurspeleologie,
een van de hobby’s van tekenaar MiTacq,
die door zijn vaste scenarist Jean-Michel
Charlier daarom twee scenario’s aangeleverd krijgt waarin hij al...

Het leven van Nuwan, leerling-kok bij
magiër Waïwo, is ingrijpend veranderd
sinds hij door een vloek in degreep raakte
van een machtig toverboek, de Danthrakon. Samen met de knappe Lereeh zoekt hij
naar een manierom deze vloek te doorbreken en reizen ze naar de moeder van
Lereeh waarvan ze dacht dat ze niet meer
leefde. Inquisiteur Amutu, wil het...

ISBN: 9789034308498 • € 59,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088866869 • € 9,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

Agent 327 Integraal
Lu07. 2003-2015
Luxe Editie
Martin Lodewijk

Code Kimono 04.
Staatsgreep
Francis Nicole
Brouard, Jean-Yves

Danthrakon Hc02.
De Grillige Lireley
Olivier Boiscommun
Arleston, Christophe

Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 208

Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Alle avonturen van Agent 327 worden –
voor het eerst – compleet gebundeld in de
acht delen van Agent 327 integraal. In dit
zevende deel staat naast een uitgebreid
dossier ook de verhalen Het oor van Gogh,
De vlucht van vroeger en De Daddy Vinci
code.Voor zijn gehele oeuvre ontving Martin Lodewijk in 1978 de Stripschapprijs.
ISBN: 9789088866845 • € 89,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

Beverpatroelje
Compleet Hc07.
Ondergronds
Mitacq
Charlier, Jean-Michel
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

Kimono is de code, de roepnaam, van de
11e Franse vloot en de hoofdpersonen van
de in deze reeks beschreven avonturen zijn
de marinepiloten die hun basis aanvankelijk op het vliegdekschip Clemenceau
hadden, en later op de grond op vliegbasis
Landivisiau. In deel 2 van deze reeks
begon een lang avontuur dat zich afspeelt
in het Afrikaanse land...

Het leven van Nuwan, leerling-kok bij
magiër Waïwo, is ingrijpend veranderd
sinds hij door een vloek in degreep raakte
van een machtig toverboek, de Danthrakon. Samen met de knappe Lereeh zoekt hij
naar een manierom deze vloek te doorbreken en reizen ze naar de moeder van
Lereeh waarvan ze dacht dat ze niet meer
leefde. Inquisiteur Amutu, wil het...

ISBN: 9789034308702 • € 9,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088866876 • € 19,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

Code Kimono Hc04.
Staatsgreep
Francis Nicole
Brouard, Jean-Yves
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

De Belofte Van
Schilpadeiland 01.
Vuile Spelletjes
Tieko
Piatzszek
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De zevende bundel van de avonturen van
de Beverpatroelje opent met twee verhalen
(Twintig miljard onder de aarde en El
Demonio) die zich onder de grond afspelen,
in de wereld van de amateurspeleologie,
een van de hobby’s van tekenaar MiTacq,
die door zijn vaste scenarist Jean-Michel
Charlier daarom twee scenario’s aangeleverd krijgt waarin hij al...

Kimono is de code, de roepnaam, van de
11e Franse vloot en de hoofdpersonen van
de in deze reeks beschreven avonturen zijn
de marinepiloten die hun basis aanvankelijk op het vliegdekschip Clemenceau
hadden, en later op de grond op vliegbasis
Landivisiau. In deel 2 van deze reeks
begon een lang avontuur dat zich afspeelt
in het Afrikaanse land...

In 1642, twee jaar nadat hij na een harde
strijd Schildpadeiland heeft terugveroverd
op de Engelsen, laat gouverneur Levasseur
uit Frankrijk een schip vol vrouwelijke
gevangenen overkomen, die in de meeste
gevallen veroordeeld zijn voor diefstal
of prostitutie. Zijn bedoeling is dat deze
vrouwen zullen trouwen met de al op het
eiland aanwezige...

ISBN: 9789034308481 • € 29,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308719 • € 19,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308665 • € 9,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Strips - Nederlandstalig
De Belofte Van
Schilpadeiland
Hc01.
Vuile Spelletjes
Tieko
Piatzszek
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Jan Kordaat
Integraal Hc07.
1959-1965
René Follet
Duchateau
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

Mac Coy Compleet
Lu03. Scalpenhandel
- Luxe Editie
Antonio Hernandez
Palacios
Gourmelen, Jean-Pierre
Uitg: Arboris
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 160

In 1642, twee jaar nadat hij na een harde
strijd Schildpadeiland heeft terugveroverd
op de Engelsen, laat gouverneur Levasseur
uit Frankrijk een schip vol vrouwelijke
gevangenen overkomen, die in de meeste
gevallen veroordeeld zijn voor diefstal
of prostitutie. Zijn bedoeling is dat deze
vrouwen zullen trouwen met de al op het
eiland aanwezige...

Na een lange pauze, veroorzaakt door het
vertrek bij de strip van tekenaar/scenarist
Jijé, besluit uitgeverij Dupuis begin tachtiger jaren om de reeks een nieuw leven te
geven. Als tekstschrijver wordt André-Paul
Duchâteau aangezocht (en voor het tweede
lange verhaal Jacques Stoquart), terwijl
René Follet de tekeningen verzorgt. Na een
eerste test...

De avonturen van Alexis Mac Coy spelen
zich af tegen het einde van de Amerikaanse
burgeroorlog, ongeveer rond dezelfde tijd
als die van Blueberry en De Blauwbloezen.
Mac Coy draagt het uniform van de
Zuidelijken als hij gevangen wordt genomen door Noordelijke troepen, maar aan het
eind van de oorlog wordt hij wegens zijn
dapperheid bevorderd tot...

ISBN: 9789034308672 • € 19,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308726 • € 29,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308764 • € 59,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

Douwe Dabbert 21.
Het Gemaskerde
Opperhoofd
Piet Wijn
Roep, Thom
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Konvooi 16.
Bloedbanden
Morvan
Uitg: Arboris
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Sophie Compleet
Hc04. Oud Ijzer En
Edelstenen
Jidehem
Vicq
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 362
Hardback
Pag: 160

Drie tovenaarskinderen gingen uit logeren.
Domoli in Siberië, Pief in Japan en Kijfje
in Amerika. Douwe Dabbert krijgt van hun
vaders het dringende verzoek het drietal
weer thuis te brengen. Via De kast met duizend deuren belandt hij in Siberië, waar hij
samen met Domoli een spannend avontuur
beleeft.Met Het schip van ijs gaan de twee
daarna naar...

Nävis blijkt een zoon te hebben, Yanno, die
is opgevoed door haar ergste vijand, consul
Atsukau. Nog in de war door dit nieuws,
moet ze toch al meteen in actie komen als
er een groot gevaar dreigt: de hele bevolking van Konvooi raakt tijdelijk verlamd
door de buitengewoon sterke psychische
krachten van drie Yiarhu-kah, een moordenaarsras waar...

Sophie vervolgt in deze vierde chronologische bundeling haar avonturen met een
groot aantal korte verhalen die Jidéhem
tekende in 1972 en 1973, afgewisseld met
de langere verhalen Het pratende Blok en
De kroon van Quitl Watnlawatl. De strip
heeft inmiddels een vaste plaats veroverd
binnen weekblad Robbedoes en ontbreekt
in geen enkel themanummer...

ISBN: 9789088866807 • € 9,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308443 • € 9,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308689 • € 29,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

Douwe Dabbert
Hc21.
Het Gemaskerde
Opperhoofd
Piet Wijn
Roep, Thom

Mac Coy Compleet
Hc03.
Scalpenhandel
Antonio Hernandez
Palacios
Gourmelen, Jean-Pierre

Sophie Compleet
Lu04. Oud Ijzer En
Edelstenen
Luxe Editie
Jidehem
Vicq

Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Uitg: Arboris
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 160

Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 160

Drie tovenaarskinderen gingen uit logeren.
Domoli in Siberië, Pief in Japan en Kijfje
in Amerika. Douwe Dabbert krijgt van hun
vaders het dringende verzoek het drietal
weer thuis te brengen. Via De kast met duizend deuren belandt hij in Siberië, waar hij
samen met Domoli een spannend avontuur
beleeft.Met Het schip van ijs gaan de twee
daarna naar...

De avonturen van Alexis Mac Coy spelen
zich af tegen het einde van de Amerikaanse
burgeroorlog, ongeveer rond dezelfde tijd
als die van Blueberry en De Blauwbloezen.
Mac Coy draagt het uniform van de
Zuidelijken als hij gevangen wordt genomen door Noordelijke troepen, maar aan het
eind van de oorlog wordt hij wegens zijn
dapperheid bevorderd tot...

Sophie vervolgt in deze vierde chronologische bundeling haar avonturen met een
groot aantal korte verhalen die Jidéhem
tekende in 1972 en 1973, afgewisseld met
de langere verhalen Het pratende Blok en
De kroon van Quitl Watnlawatl. De strip
heeft inmiddels een vaste plaats veroverd
binnen weekblad Robbedoes en ontbreekt
in geen enkel themanummer...

ISBN: 9789088866814 • € 19,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308757 • € 29,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308696 • € 59,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Suus & Sas
Vakantieboek
Gerard Leever
Uitg: Uitgeverij L
Humor album
Paperback
Pag: 100

De bekende tweeling uit het weekblad Tina
komt deze zomer met een eigen vakantieboek. Het Suus en Sas vakantieboek zit
barstensvol met strips, puzzels, spelletjes
en het Dagboek van Sas. 100 pagina’s
plezier met Suus & Sas.
ISBN: 9789088866913 • € 8,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

U.C.C. Dolores 02.
De Wezen Van Fort
Messaoud
Didier Tarquin

Elsje A4 Hc11.
Viraal
Gerben Valkema
Hercules, Eric

Uitg: Uitgeverij L
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 362
Hardback
Pag: 48

De UCC Dolores is op het eiland Mety-Mety
gestrand. Daar werken de nieuwe pioniers
in de mijnen om een voortstuwingskristal
te winnen dat Mony en Kash weer op weg
kan krijgen. Maar Mety-Mety is niet het
vredelievende paradijs dat het lijkt te zijn
en een meedogenloze aanval en verraad
vanuit een onverwachte hoek drijft onze
helden tot een...
ISBN: 9789088866630 • € 9,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

Tanguy En
Laverdure 32.
De Sabel Van De
Woestijn
Zumbiehl, Frederic
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De rebelse Elsje is scherp en stekelig, maar
ook schattig en aaibaar. In dit album merkt
ze dat de natuur wat in de war is, maakt
ze korte uitstapjes naar de Bataafse Republiek en de Oertijd, beleeft avonturen in
het Amazone regenwoud, heeft een viraal
vakantiebaantje op Texel en is gebarentolk
voor de minister-president...
ISBN: 9789088867071 • € 19,95 • 7-7-2021
• Levering voor rekening

U.C.C. Dolores Hc02.
De Wezen Van Fort
Messaoud
Didier Tarquin

Jylland 03.
Koude Wraak
Przemyslaw Klosin
De Roover, Bruno

Uitg: Uitgeverij L
SF album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In het in het Midden-Oosten gelegen land
Dahman staat koning Haroun onder druk
van een naburige schurkenstaat, die zijn
troepen samentrekt aan de grens en ieder
moment het land binnen kan vallen. Een
van de zoons van de koning blijkt een verrader, die heult met de vijand, en Tanguy
en Laverdure, die door de Franse regering
naar Dahman zijn...

De UCC Dolores is op het eiland Mety-Mety
gestrand. Daar werken de nieuwe pioniers
in de mijnen om een voortstuwingskristal
te winnen dat Mony en Kash weer op weg
kan krijgen. Maar Mety-Mety is niet het
vredelievende paradijs dat het lijkt te zijn
en een meedogenloze aanval en verraad
vanuit een onverwachte hoek drijft onze
helden tot een...

Koning Sten heerst met ijzeren hand over
Jylland. Samen met zijn machtige leger
verovert hij steeds grotere gebieden van
het schiereiland en rijft hij alle rijkdommen binnen. Zijn hoogzwangere vrouw
Erle staat op het punt om hem een kind
te schenken, dus ook de toekomst van de
troon is verzekerd. Toch sluimert onrust in
zijn hart. Hij beseft dat...

ISBN: 9789034308429 • € 9,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088866647 • € 19,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867224 • € 9,95 • 7-7-2021
• Levering voor rekening

Tanguy En
Laverdure Hc32.
De Sabel Van De
Woestijn
Zumbiehl, Frederic
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48
In het in het Midden-Oosten gelegen land
Dahman staat koning Haroun onder druk
van een naburige schurkenstaat, die zijn
troepen samentrekt aan de grens en ieder
moment het land binnen kan vallen. Een
van de zoons van de koning blijkt een verrader, die heult met de vijand, en Tanguy
en Laverdure, die door de Franse regering
naar Dahman zijn...
ISBN: 9789034308436 • € 19,95 • 1-7-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Elsje A4 11.
Viraal
Gerben Valkema
Hercules, Eric

Jylland Hc03.
Koude Wraak
Przemyslaw Klosin
De Roover, Bruno

Uitg: Uitgeverij L
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

De rebelse Elsje is scherp en stekelig, maar
ook schattig en aaibaar. In dit album merkt
ze dat de natuur wat in de war is, maakt
ze korte uitstapjes naar de Bataafse Republiek en de Oertijd, beleeft avonturen in
het Amazone regenwoud, heeft een viraal
vakantiebaantje op Texel en is gebarentolk
voor de minister-president...
ISBN: 9789088866951 • € 9,95 • 7-7-2021
• Levering voor rekening

Koning Sten heerst met ijzeren hand over
Jylland. Samen met zijn machtige leger
verovert hij steeds grotere gebieden van
het schiereiland en rijft hij alle rijkdommen binnen. Zijn hoogzwangere vrouw
Erle staat op het punt om hem een kind
te schenken, dus ook de toekomst van de
troon is verzekerd. Toch sluimert onrust in
zijn hart. Hij beseft dat...
ISBN: 9789088867231 • € 19,95 • 7-7-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Quaco 00.
Leven In Slavernij
Eric Heuvel
Mok, Ineke
Uitg: Uitgeverij L
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 80

Trigië Integraal
Hc03. Integrale
Editie
Don Lawrence
Butterworth, Mike

9 Tails Hc00.
De Kronieken Van De
Rode Sphynx
Romano Molenaar
Verhoeven, Leon

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 200

Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Een verhaal uit het Nederlandse slavernijverleden.Quaco is nog maar een kind
als hij rond 1770 op brute wijze wordt
ontvoerd door mensenhandelaren. Na een
lange voettocht wordt hij verkocht aan
de kapitein van een slavenschip. Daar
weet Quaco de ontberingen aan boord te
doorstaan en komt hij uiteindelijk in Paramaribo terecht op het erf van de...

Trigo is al geruime tijd keizer van het
Trigische rijk als er drie nazaten worden
geboren, waardoor hij voor een onmenselijk groot dilemma komt te staan. Dit is
slechts een van de vele problemen waar
de moedige keizer, samen met de geleerde
Perik en de jonge piloten Janno, Roffa en
Keren weerstand aan moet bieden. Want of
het nu krankzinnige...

De Rode Sphynx is de eerste Nederlandse
superheldin. Ze bestaat sinds 50 voor
Christus en heeft negen levens. Dankzij
deze levens kan ze meer risico nemen bij
het bestrijden van het kwaad. Door haar
vele trainingen en gadgets is de Rode
Sphynx de ultieme vechtster. Maar bij het
bereiken van haar negende leven, moet ze
op zoek naar een waardig...

ISBN: 9789088865527 • € 9,95 • 7-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867156 • € 32,95 • 7-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737623 • € 19,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

Steen Der Chaos 02.
De Tijd Van De
Barbaren 2/3
Crety
Katz

Trigië Integraal
Lu03. Luxe Integrale
Editie
Don Lawrence
Butterworth, Mike

Ad Victoriam Hc01.
De Kampioen Van
Gisacum
Jacky Clech
Lasnel, Erick

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 200

Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Het is oorlog in de door Barbaren overvallen provincie Enoch. Aan het hoofd van de
clan die het keizerrijk trotseert, zet de legendarische Anrogh zijn bloedige zoektocht
naar absolute macht voort. Niets gaat hem
te ver om de man te vinden die de Steen
der Chaos activeerde, het voorouderlijke
artefact waar hij al jaren op aast. Die man
is Araes,...

Trigo is al geruime tijd keizer van het
Trigische rijk als er drie nazaten worden
geboren, waardoor hij voor een onmenselijk groot dilemma komt te staan. Dit is
slechts een van de vele problemen waar
de moedige keizer, samen met de geleerde
Perik en de jonge piloten Janno, Roffa en
Keren weerstand aan moet bieden. Want of
het nu krankzinnige...

Wie wint de spelen van Juliobona? Deze
hoofdstad van Caletes, werd aan het begin
van de 3e eeuw een grote Gallo-Romeinse
stad, ideaal gelegen in de vallei van de
Seine. Mensen komen van heinde en
verre om de grote gladiatorenspelen bij te
wonen, die eenmaal per jaar plaatsvinden
in het prachtige theater. In de ludus van
Appius Popillius traint de...

ISBN: 9789088867170 • € 9,95 • 7-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867163 • € 89,95 • 7-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737692 • € 19,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

Steen Der Chaos
Hc02. De Tijd van de
Barbaren 2/3
Crety
Katz

9 Tails 00.
De Kronieken Van De
Rode Sphinx
Romano Molenaar
Verhoeven, Leon

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Ad Victoriam Hc02.
De Gladiatoren Van
Juliobona
Jacky Clech
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Het is oorlog in de door Barbaren overvallen provincie Enoch. Aan het hoofd van de
clan die het keizerrijk trotseert, zet de legendarische Anrogh zijn bloedige zoektocht
naar absolute macht voort. Niets gaat hem
te ver om de man te vinden die de Steen
der Chaos activeerde, het voorouderlijke
artefact waar hij al jaren op aast. Die man
is Araes,...

De Rode Sphynx is de eerste Nederlandse
superheldin. Ze bestaat sinds 50 voor
Christus en heeft negen levens. Dankzij
deze levens kan ze meer risico nemen bij
het bestrijden van het kwaad. Door haar
vele trainingen en gadgets is de Rode
Sphynx de ultieme vechtster. Maar bij het
bereiken van haar negende leven, moet ze
op zoek naar een waardig...

Wie wint de spelen van Juliobona? Deze
hoofdstad van Caletes, werd aan het begin
van de 3e eeuw een grote Gallo-Romeinse
stad, ideaal gelegen in de vallei van de
Seine. Mensen komen van heinde en
verre om de grote gladiatorenspelen bij te
wonen, die eenmaal per jaar plaatsvinden
in het prachtige theater. In de ludus van
Appius Popillius traint de...

ISBN: 9789088867187 • € 19,95 • 7-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737630 • € 9,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737708 • € 19,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Artbook Hc00.
Aphos
Andrew Mar
Uitg: De Leeuw
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 284

“Ik heb mijn hele leven getekend. De
werelden uit mijn fantasie kwamen tot
bloei op papier. Ik ben begonnen met het
gebruik van inkt toen mijn ouders me les
gaven in traditionele Chinese kalligrafie.
Sommigen zouden het misschien dom en
saai vinden, maar ik raakte verslaafd aan
werken met inkt.

Celestine 09. Door
Het Dolle Heen!
Stefano Turconi
Mesange, Lili
Uitg: Dark Dragon Books
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Het is weer dolle pret op de manege!
ISBN: 9789463737777 • € 8,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9791096315567 • € 35,00 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

Artbook Hc00.
Decade
Even Mehl Amundsen
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 300

De Leatherstocking
Kronieken Hc02.
De Laatste Der
Mohikanen
Georges Ramaioli
Fenimore Cooper,
James
Uitg: Dark Dragon Books
Western
NUR: 360
Hardback / Pag: 88
The Leather Stocking Kronieken is een bewerking van vijf romans van James Fenimore Cooper, wiens meesterwerk 'The Last
of the Mohicans' meesterlijk is verfilmd
met Daniel Day Lewis in de hoofdrol. Het
leven van Nathaniel Bumppo, alias Leather
Stocking is gevuld met avonturen met zijn
vrienden Chingachgook en zijn zoon Uncas,
de laatste van de...
ISBN: 9789463737722 • € 27,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

De Bankier Van Het
Rijk Hc00.
Cyrille Ternon
Boisserie, Pierre

De Muur 03.
Homo homini spes
Mario Alberti
Charreyron, Antoine

Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 112

Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Even Mehl Amundsen is een freelance
concept artiest uit Noorwegen die voor
studio's zoals Karakter, Ubisoft, Blizzard,
Riot, Axis Animation, Blur, Guerilla Games,
Wizards of the Coasts en Volta Studios,
heeft gewerkt. Daarnaast werkt hij aan
zijn eigen universum TEGN. Hij reist veel
om zijn kennis middels workshops te delen
n om advies te geven aan nieuwkomers.

In februari 1945 passeert een bus de
poorten van het vernietigingskamp Flossenburg in Opper-Beieren. Aan boord,
Hjalmar Schacht, 68, voormalig minister
van economische zaken van bondskanselier Adolf Hitler, die hij aan de macht bracht.
Hoe kwam de president van de Reichsbank, die Duitsland driemaal van het
bankroet redde, hier terecht? Was hij...

De toekomstige wereld. De mensheid is
tot een dieptepunt gezonken en heeft de
planeet opgebrand. Er is niets anders meer
over dan een hoop puin waarin de overlevenden zichzelf proberen te redden. Solal is
er een van. Deze wees heeft maar één doel:
zijn zusje Eva redden van de chronische
ziekte die haar verteert. Maar medicijnen
zijn langzaam maar...

ISBN: 9791096315642 • € 35,00 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737678 • € 27,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737760 • € 9,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

Batman: Last Knight
On Earth 00.
Collectors Pack
(Delen 1 T/M 3)
Greg Capullo
Snyder, Scott

De Leatherstocking
Kronieken Hc01.
De Jager
Georges Ramaioli
Fenimore Cooper,
James

Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 216

Uitg: Dark Dragon Books
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Engelenvlucht 01.
Sean
Rivera
Wallace
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

WIE IS OMEGA? Bruce Wayne wordt
wakker in Arkham Asylum. Jong, bij zijn
volle verstand en hij is nooit Batman
geweest. Zo begint de duistere ridder aan
zijn lange tocht door een onherkenbaar
veranderde wereld. Alleen als hij antwoord
vindt op vragen uit het verleden is er hoop
voor de toekomst. Maar als het aan de
mysterieuze alleenheerser...

The Leather Stocking Kronieken is een bewerking van vijf romans van James Fenimore Cooper, wiens meesterwerk 'The Last
of the Mohicans' meesterlijk is verfilmd
met Daniel Day Lewis in de hoofdrol. Het
leven van Nathaniel Bumppo, alias Leather
Stocking is gevuld met avonturen met zijn
vrienden Chingachgook en zijn zoon Uncas,
de laatste van de...

Engelenvlucht vertelt het verhaal van
de familie Murray tijdens de eerste helft
van de twintigste eeuw. Deze serie is een
eerbetoon aan alle pioniers van de luchtvaart: geniale knutselaars, avonturiers,
ingenieurs en industriëlen die geholpen
hebben het luchtruim te veroveren. De
zomer van 1909 is een belangrijk keerpunt
in het tijdperk van de...

ISBN: 9789463737838 • € 29,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737715 • € 19,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737807 • € 9,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Engelenvlucht 02.
Royal Flying Corps
Rivera

Het Kasteel Van De
Sterren 01.
Alex Alice

Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Inguinis Hc03.
Orakel
Nicolas Guenet
Even, Katia
Uitg: Dark Dragon Books
Erotiek album
NUR: 363
Hardback
Pag: 56

Engelenvlucht vertelt het verhaal van
de familie Murray tijdens de eerste helft
van de twintigste eeuw. Deze serie is een
eerbetoon aan alle pioniers van de luchtvaart: geniale knutselaars, avonturiers,
ingenieurs en industriÃ«len die geholpen
hebben het luchtruim te veroveren. De
zomer van 1909 is een belangrijk keerpunt
in het tijdperk van de...

In de XIXe eeuw overschrijden onverschrokken ontdekkingsreizigers voortdurend de grenzen van het onbekende.
Belust op nieuwe ontdekkingen richten zij
hun aandacht op de sterren...Ze dachten
dat de ruimte bestond uit ether, een middel
waarmee je de hoogte in zou kunnen stijgen. Marie Dulac heeft haar leven gewijd
aan het onderzoek naar deze stof,...

In dit nieuwe verhaal betreed je de wereld
van de Vestaalse maagden en de priesteressen die het heilige vuur bewaken. In
de tempel van de godin Vesta wordt niet
gespot met maagdelijkheid. Kwelling en
veroordeling vallen ten deel aan een ieder
die een van deze heilige dochters durft te
ontmaagden. Zelfs als zij de ontmoeting
uitlokt...

ISBN: 9789463737814 • € 9,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737784 • € 9,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737739 • € 19,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

Hacienda De Oro 00.
Rob Oudshoorn
Uitg: Dark Dragon Books
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Het Kasteel Van De
Sterren 02.
Alex Alice
Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Inguinis Hc04.
Orakel
Nicolas Guenet
Even, Katia
Uitg: Dark Dragon Books
Erotiek album
NUR: 363
Hardback
Pag: 56

Robert Hamilton is de zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder.
Door een noodlottig ongeval verliest hij
beide ouders op relatief jonge leeftijd.
De nalatenschap van zijn ouders omvat
een aantal hotels en onroerend goed. Het
dwingt Robert zijn studentenleven op te
geven en in de business van zijn overleden
vader te treden. De...

In de XIXe eeuw overschrijden onverschrokken ontdekkingsreizigers voortdurend de grenzen van het onbekende.
Belust op nieuwe ontdekkingen richten zij
hun aandacht op de sterren... Ze dachten
dat de ruimte bestond uit ether, een middel
waarmee je de hoogte in zou kunnen stijgen. Marie Dulac heeft haar leven gewijd
aan het onderzoek naar deze stof,...

In dit nieuwe verhaal betreed je de wereld
van de Vestaalse maagden en de priesteressen die het heilige vuur bewaken. In
de tempel van de godin Vesta wordt niet
gespot met maagdelijkheid. Kwelling en
veroordeling vallen ten deel aan een ieder
die een van deze heilige dochters durft te
ontmaagden. Zelfs als zij de ontmoeting
uitlokt...

ISBN: 9789463738248 • € 14,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737791 • € 9,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737746 • € 19,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

Helden Van De
Luchtmacht 00.
Collectors Pack
(Delen 1 T/M 6)
Stephan Agosto
Wallace
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 288

Hypnos Hc00.
Attila Futaki
Galandon, Laurent
Uitg: Dark Dragon Books
Detective/Thrillers
NUR: 360
Hardback
Pag: 112

Kingdome Come
00. Premium Pack
(Delen 1+2+Dossier)
Alex Ross
Waid, Mark
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback

Beleef de avonturen van de dappere geallieerde piloten tijdens de Tweede wereldoorlog. 'Helden van de Luchtmacht' gaat
over de avonturen van een piloot genaamd
Gabriel Messine in Europa en Noord-Afrika
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de
Spaanse Burgeroorlog tot de Slag om Engeland via het Franse verzet heeft Gabriel al
zijn ervaring nodig om...

Parijs, 1919. Camille, een jonge werkster,
gebruikt haar talenten als hypnotiseur
om het geld te stelen dat nodig is om haar
dochter met tuberculose te behandelen.
Wanneer ze gearresteerd wordt door de
politie, laat de commissaris haar vrij in
ruil voor een deal. Nu moet Camilla een
??kleine anarchistische groep infiltreren
die een aanval op...

Na decennia kampioen van de aarde te zijn
geweest, hebben de leden van de Justice
League zich allemaal uit het publieke leven
teruggetrokken. Ze zijn vervangen door
een nieuwe generatie misdaadbestrijders
wiens idee van gerechtigheid de mensheid
doodsbang in plaats van geÃ¯nspireerd
maakt. Maar nu de toekomst van de planeet in gevaar is, komen...

ISBN: 9789463737821 • € 59,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737685 • € 27,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737845 • € 29,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Kingdome Come 01.
Alex Ross
Waid, Mark
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Malcolm Max 03.
Nightfall
Ingo Romling
Mennigen, Peter

Wardane Hc01.
Logischerwijs
Patrick Cornelis
Legendre, Marc

Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Na decennia kampioen van de aarde te zijn
geweest, hebben de leden van de Justice
League zich allemaal uit het publieke leven
teruggetrokken. Ze zijn vervangen door
een nieuwe generatie misdaadbestrijders
wiens idee van gerechtigheid de mensheid doodsbang in plaats van geïnspireerd
maakt. Maar nu de toekomst van de planeet in gevaar is, komen...

Malcolm Max heeft te maken heeft met
een leger van onverwoestbare machinemensen, wiens vernietigingsdrang als een
tumor door de straten van Londen woekert. Het doel van de mechanische wezens
is niet alleen de onderwerping van de mensheid, maar hun totale vernietiging. Onze
helden strijden tot hun laatste ademtocht
met hoop en onwankelbaar...

Lang geleden was de Marianentrog de
diepst gekende plek van de grote oceaan.
Op de bodem heerste een druk duizend
keer hoger dan die aan de oppervlakte
waardoor grondig onderzoek onmogelijk
was. Maar ook nu het water verdwenen is,
blijft de Lacune (zoals de Trog tegenwoordig officieel heet) een gebied vol mysteries
en raadsels, waar paniek de...

ISBN: 9789463737852 • € 9,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737753 • € 9,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463882392 • € 19,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

Kingdome Come 02.
Alex Ross
Waid, Mark
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Marvel Action
Spider-Man 05.
Davide Tinto
Dawson, Delilah S.
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Zandkasteel 00.
Frederik Peeters
Levy, Pierre Oscar
Uitg: Sherpa
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

Na decennia kampioen van de aarde te zijn
geweest, hebben de leden van de Justice
League zich allemaal uit het publieke leven
teruggetrokken. Ze zijn vervangen door
een nieuwe generatie misdaadbestrijders
wiens idee van gerechtigheid de mensheid doodsbang in plaats van geïnspireerd
maakt. Maar nu de toekomst van de planeet in gevaar is, komen...

Er is een nieuwe schurk in de stad opgedoken! Maar Peter, Miles en Gwen moeten
zich klaarmaken voor het allerbelangrijkste proefwerk op school. Kunnen ze
daar hun aandacht wel op richten als hun
nieuwe vijand de aarde doet beven? En
kunnen ze de negativiteit negeren die de
'Shocker' uitstraalt? Tijd om in actie te
komen voordat ze hun hele...

Een dagje op het strand ontaardt voor een
groepje mensen in niets minder dan een
nachtmerrie. Het lijk van een vrouw spoelt
aan, maar dat is nog niets... Wat daarna
gebeurt, is veel verontrustender en verandert... Heruitgave van dit mysterieuze
boek, nu verfilmd als OLD door M. Night
Shyamalan! De verwachte bioscooprelease
is 23 juli a.s.!

ISBN: 9789463737869 • € 9,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737876 • € 9,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789089882493 • € 19,95 • 21-7-2021
• Levering voor rekening

Luxley 00.
Collectors Pack
(Delen 1 T/M 5)
Fransisco Ruizge
Mangin, Valerie
Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 248

Wardane 01.
Logischerwijs
Patrick Cornelis
Legendre, Marc
Uitg: BeeDee
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Allan Mac Bride
03. De Odyssee Van
Bahmes
Patrick A. Dumas
Brouard, Jean-Yves
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

1191: Het ondenkbare geschiedt. Een invasiemacht van Maya's, Inca's en Azteken
steekt de oceaan over. Ze profiteren van de
afwezigheid van de christelijke vorsten die
in het Heilige Land op kruistocht zijn. In
zes maanden tijd zijn Engeland en Frankrijk op bloedige en systematische wijze
onderworpen. 300 jaar voor Columbus
wordt de Antieke...

Lang geleden was de Marianentrog de
diepst gekende plek van de grote oceaan.
Op de bodem heerste een druk duizend
keer hoger dan die aan de oppervlakte
waardoor grondig onderzoek onmogelijk
was. Maar ook nu het water verdwenen is,
blijft de Lacune (zoals de Trog tegenwoordig officieel heet) een gebied vol mysteries
en raadsels, waar paniek de...

Avonturen vol mysteries en historische
verwijzingen voor archeoloog Allan Mac
Bride die in de jaren dertig de wereld
rondreist op een wervelende zoektocht
naar sporen van verdwenen beschavingen.
Na zijn bezoek aan de Verenigde Staten
gaat archeoloog Allan Mac Bride in de
Stille Zuidzee op zoek naar een mysterieus
eiland. Als passagier vaart hij...

ISBN: 9789460780288 • € 49,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789464361001 • € 9,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463067584 • € 9,95 • 31-7-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Allan Mac Bride
04. Het Geheim Van
Walpi
Patrick A. Dumas
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Avonturen vol mysteries en historische
verwijzingen voor archeoloog Allan Mac
Bride die in de jaren dertig de wereld
rondreist op een wervelende zoektocht
naar sporen van verdwenen beschavingen. Na de hele Stille Zuidzee te hebben
rondgevaren, bevindt Allan Mac Bride zich
op een mysterieus eiland, dat hij na veel
puzzelen heeft ontdekt. Het...
ISBN: 9789463067607 • € 9,95 • 31-7-2021
• Levering voor rekening

De Buurtpolitie 14.
Des Duivels
Nix
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

De Wereld Rond Met
De Kiekeboes 03.
Merho
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 104

Naar ondertussen goede jaarlijkse gewoonte verschijnt een dubbelalbum van
de Kiekeboes. De wereld rond met de
Kiekeboes bevat naast een reisdossier ook
de albums Havana Gilla (78) en de gerestaureerde versie van Konstantinopel in
Instanboel (46).
ISBN: 9789002273858 • € 11,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

De Zusjes
Duizendblad 02.
De Liefdes Van
Cassiopeia
Alessandro Barbucci
Di Gregorio, Giovanni
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Django Hc00.
Vingervlug
Ricard Efa
Rubio, Salva
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 363
Hardback
Pag: 112

Django Reinhardt is een legende. Maar
Django is ook twee keer geboren. Een
eerste keer in de sneeuw, in de winter
van 1910, bij een nomadenfamilie in
Liberchies, België. De tweede keer in
Saint-Ouen, nabij Parijs, in de herfst van
1928, toen zijn caravan afbrandde en zijn
linkerhand werd verminkt. In deze biopic
over de jeugd van de muzikant voel...
ISBN: 9789031439591 • € 24,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

Dolle Honden
Avonturen 01.
Manon Ita
Cazenove, Christophe
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Meneer pastoor klimt regelmatig in zijn
klokkentoren om de buurt in het oog te
houden met een verrekijker. Op een dag
is hij zo de bevoorrechte getuige van een
occult ritueel waarbij veel bloed vloeit. De
pastoor doet hiervan meteen aangifte op
het politiekantoor maar niemand gelooft
hem. Het klinkt allemaal nogal verward en
hij deed de laatste...

Hoera! Zoals elke zomer brengen de zusjes
Duizendblad de vakantie door bij hun
grootmoeder op het platteland. Maar Cassiopeia heeft liefdesverdriet: haar liefje,
is in de stad gebleven. Ze kan met haar
verdriet niet terecht bij haar zusjes want
die zouden haar toch niet begrijpen. Maar
in het dorp maakt ze al snel kennis met
een andere aanbidder:...

De hond is onze beste vriend en toch
weten we er niet veel over. Behalve dat
ze pootjes kunnen geven, dat ze graag in
onze luie fauteuil liggen, en dat ze dol zijn
op een stukje worst. Dit album gaat dieper
in op de verschillende aspecten van de
band tussen de mens en zijn beste vriend:
training, het gedrag, voeding, socialisering,
verzorging,...

ISBN: 9789002272080 • € 6,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439294 • € 8,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462107915 • € 7,50 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

De Klerk Bartleby
José-Luis Munuera
Melville, Herman

Dinopark 01. Deel 1
Bloz
Plumeri, Arnaud

Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 72

Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 56

Fc De Kampioenen
114. Ginette
Tom Bouden
Leemans, Hec
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

New York City, Wall Street. Een jongeman
werkt in een griffierkantoor. Zijn naam:
Bartleby. Hij moet juridische documenten
kopiëren. In eerste instantie werkt hij
braaf mee. Hij werkt dag en nacht, nauwgezet, efficiÃ«nt, onvermoeibaar. Maar op
een dag stokt de machine. Bartleby weigert
“ vriendelijk “ een opdracht van zijn baas
uit te voeren....

Er zijn weer dinosaurussen! Paleontologen
droomden ervan, en wetenschappers zijn
erin geslaagd: er lopen weer dino's rond op
aarde en ze wachten op jou in Dinopark,
een unieke zoo. Hoe verzorg je een verkouden brachiosaurus van 50 ton? Waarom
hebben alle raptors pluimen? Hoe zorg je
ervoor dat de T-rex geen bezoekers opvreet
als tussendoortje?...

Boma's oom Alexander is overleden.
De voorzitter, die in financiële moeilijkheden zit, hoopt op een erfenis. Maar
zo eenvoudig ligt het niet. Oom Alexander
sukkelde van het ene faillissement in het
andere. Geld is er niet. Enkel een vervallen
landgoed en een huis in de Provence. De
overledene heeft echter een geheimzinnige
boodschap...

ISBN: 9789462108103 • € 19,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462108127 • € 7,50 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002271854 • € 6,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Game Over Sp02.
Attack Of The
Blorks
Midam
Adam
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 362
Paperback

In de virtuele wereld van Kleine Barbaar
vallen de lijken bij bosjes. Gespietst, verscheurd, verpletterd of opgevreten? Keuze
zat! Telkens weer leidt het tot een even
wrede als hilarische game over
ISBN: 9789462107939 • € 7,50 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

Guust (New Look) 20.
Flater Veert
Helemaal Op
André Franquin
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitvinder met een grenzeloze verbeelding. Liefhebber van ongewone huisdieren.
Manusje van alles (en niets). De meest
onhandige kantoorhulp, die alleen bij Uitgeverij Dupuis terecht kon. Hij flatert vol
goede wil en in alle eerlijkheid.
ISBN: 9789031438884 • € 8,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

Immortals Fenyx
Rising 01.
De Odyssee Van De
Fenyx
Georgeo Brooks
Kahn, Ben
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64
Zelfs de goden wagen zich niet aan een
bezoek aan de onderwereld. Op een dag
nodigt Tantalus de goden van Olympus uit
voor een banket. Fenyx is geen genodigde, maar toch sluipt de onverschrokken
krijgster door de duistere gangen van het
paleis. Ze voert een missie uit voor Zeus,
de oppergod. Ze is op zoek naar een voorwerp dat de gastheer van Zeus...
ISBN: 9789462108257 • € 9,50 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

Guust (New Look) 18.
Flater Verdient Een
Optater
André Franquin

Hij Die Tweemaal
Geboren Werd Hc01.
Integrale Editie 1/2
Derib

Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 160

Uitvinder met een grenzeloze verbeelding. Liefhebber van ongewone huisdieren.
Manusje van alles (en niets). De meest
onhandige kantoorhulp, die alleen bij Uitgeverij Dupuis terecht kon. Hij flatert vol
goede wil en in alle eerlijkheid.
ISBN: 9789031438860 • € 8,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

Guust (New Look) 19.
De Flatersaga
André Franquin
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitvinder met een grenzeloze verbeelding. Liefhebber van ongewone huisdieren.
Manusje van alles (en niets). De meest
onhandige kantoorhulp, die alleen bij Uitgeverij Dupuis terecht kon. Hij flatert vol
goede wil en in alle eerlijkheid.
ISBN: 9789031438877 • € 8,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Insecten 06.
Nathan Cosby
Cazenove, Christophe
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Omdat hij tijdens een onweersnacht is
geboren, krijgt een indiaanse baby de naam
Regenstorm. Een medicijnman ontdekt dat
hij bovennatuurlijke gaven heeft en wijdt
hem in zijn geheimen in. Nadat hij tijdens
een jacht gewond is geraakt, krijgt het kind
een vreemde droom. Hij begrijpt dat hij
zich moet openstellen voor de krachten die
in hem wonen....

Een biijjzzzzondere strip boordevol
weetjes! Wist jij dat bijen een 'spaarstand
hebben en dat er zoiets als karate-kakkerlakken bestaat? Ken je de gaasvlieg en de
zespotige boomkreeft? En het wordt nog
gekker: bijen kunnen tellen en zelfs surfen!
Vlieg met ons mee op deze fascinerende
reis door de insectenwereld in dit leerrijke
nieuwe deel...

ISBN: 9789462107649 • € 34,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462107946 • € 7,50 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

I.R.$. 22.
De Heropstanding
Van De Verdoemden
Bernard Vrancken
Desberg, Stephen
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Marsupilami 33.
Supermarsu
Batem
Colman
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Is het mogelijk om iemand echt te kennen? Die vraag vreet aan Diane, de vrouw
van Larry B Max. Is haar echtgenoot de
deugdzame senator en goede familievader
waar ze verliefd op werd? Of is hij een
witte ridder, zo gefocust op zijn missie dat
hij een vriend tot zelfmoord drijft? Larry
onderzoekt intussen iets anders: wie is
Johnny, zijn...

Elk kind droomt er toch van om op een dag
een Marsupilami te zijn? Dat is precies wat
Hector overkomt. De jonge rebel maakt zo
kennis met de verrassingen en de gevaren
van de Palombische jungle. Een snuit,
grote harige oren, scherpe tanden, een
prachtige geelzwart-gevlekte vacht, maar
vooral een heel lange en sterke staart… ja
hoor, Hector is...

ISBN: 9789064218941 • € 8,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439171 • € 8,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Medic 01. Levenslijn
1/2
Gilles Laplagne
Buendia, Patrice
Uitg: Ballon Media N.V.
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Michel Vaillant
Kortverhalen Hc01.
Beginjaren
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Tremen Hc02.
Pim Bos
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback

Virginie houdt ervan om anderen te
helpen. Ze is sociaal geëngageerd en werkt
als dokter bij het leger. Haar eerste missie:
het parachutistencommando op de basis
van Gao, in Mali. Het is een ruwe plek,
zeker als je de eerste vrouw bij het parachutistencommando bent. Maar het team
heeft al snel door hoe bekwaam Virginie is:
de jonge arts moet een...

In 1957 maakt Jean Graton zijn Michel
Vaillant voor het weekblad Kuifje: daar
beleeft de piloot zijn eerste avonturen
in kortverhalen, voorlopers van de reeks
waarvan hij de onvermoeibare held wordt.
Deze verhalen verschenen in de jaren 50
en 60 en bevatten al de belangrijkste elementen van de cultsaga, in de realistische
en bijna journalistieke...

Tremen is een desolate, stille en kleurloze
wereld. Een dystopische wereld, bevolkt
door vreemde wezens. In dat apocalyptische decor verschijnt een ruiter op een
bizar rijdier. Hij heet Rumpert. In een
metalen vat vindt hij het hoofd van een
kind, BombKid. Vanaf dat moment trekken
ze samen op. Al snel breekt de strijd los
tussen wilde, opstandige...

ISBN: 9789085586296 • € 8,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9782390600329 • € 16,95 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462107601 • € 14,95 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

Medic Hc01.
levenslijn 1/2
Gilles Laplagne
Buendia, Patrice
Uitg: Ballon Media N.V.
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Team Rafale 07.
Ultieme
Confrontatie
Lourenco
Zumbiehl, Frederic

Watch Dogs Legion
01. Underground
Resistance 1/2
Gabriel Germain
Runberg, Sylvain

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Virginie houdt ervan om anderen te
helpen. Ze is sociaal geëngageerd en werkt
als dokter bij het leger. Haar eerste missie:
het parachutistencommando op de basis
van Gao, in Mali. Het is een ruwe plek,
zeker als je de eerste vrouw bij het parachutistencommando bent. Maar het team
heeft al snel door hoe bekwaam Virginie is:
de jonge arts moet een...

De speurtocht naar de Black Shark-drones
leidt onze helden naar Ierland, waar activisten van Anarchy met hulp van IRA-leden
een dodelijke val voorbereiden. Intussen
maken de leiders van de G8 zich op om
naar hun thuisland te trekken, nog voor
het onderzoek is afgerond. Een rampzalig idee, want Klaus Unger en zijn team
hacken een onderzeese kabel...

London calling! Massale surveillance,
privÃ©milities die de straten controleren,
georganiseerde misdaad Londen is het
symbool geworden van onderdrukking, en
alleen de bevolking kan er iets aan doen.
Dedsec, een bevrijdingsbeweging met
geniale hackers en strijdlustige rebellen,
wil de stad bevrijden van het juk van die
profiteurs. De...

ISBN: 9789085586487 • € 16,95 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439621 • € 8,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462108240 • € 9,50 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

Michel Vaillant
Kortverhalen 01.
Beginjaren
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Team Rafale Hc07.
Ultieme
Confrontatie
Lourenco
Zumbiehl, Frederic
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Alack Sinner Hc02.
Dark City Blues
Jose Munoz
Sampayo, Carlos
Uitg: Sherpa
Detective/Thrillers
NUR: 360
Hardback
Pag: 208

In 1957 maakt Jean Graton zijn Michel
Vaillant voor het weekblad Kuifje: daar
beleeft de piloot zijn eerste avonturen
in kortverhalen, voorlopers van de reeks
waarvan hij de onvermoeibare held wordt.
Deze verhalen verschenen in de jaren 50
en 60 en bevatten al de belangrijkste elementen van de cultsaga, in de realistische
en bijna journalistieke...

De speurtocht naar de Black Shark-drones
leidt onze helden naar Ierland, waar activisten van Anarchy met hulp van IRA-leden
een dodelijke val voorbereiden. Intussen
maken de leiders van de G8 zich op om
naar hun thuisland te trekken, nog voor
het onderzoek is afgerond. Een rampzalig idee, want Klaus Unger en zijn team
hacken een onderzeese kabel...

Privédetective Alack Sinner gaat gebukt
onder zijn naam en de wandaden van zijn
medemensen. Muñoz en Sampayo weten
als geen ander een indringend beeld te
schetsen van de onderbuik van een Amerikaanse grootstad, een smeltkroes van
culturen, emoties en conflicten. Niet voor
niets noemen de auteurs van de succesreeks Blacksad de Alack Sinner-verhalen...

ISBN: 9782390600312 • € 8,99 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439638 • € 16,95 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789089881663 • € 29,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Black Sheep
Squadron 01. Een
Naam: Boyington 1/6
Jean-Michel Arroyo
Veys, Pierre
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48
Het ware verhaal van Gregory Boyington
en zijn black sheep. Steve en Frank, twee
jonge piloten van jachtvliegtuigen, sluiten
zich aan bij de American Volunteer Group
om de strijd aan te gaan met de Japanners
tijdens de inval in China. Daar ontmoeten
ze het bijzondere personage Greg Boyington. Hij start zijn korte maar heftige...
ISBN: 9789463737982 • € 9,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

Black Sheep
Squadron 02. Black
Sheep Komt Van De
Grond 2/6
Jean-Michel Arroyo
Veys, Pierre
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48
Het ware verhaal van Gregory Boyington
en zijn black sheep. Steve en Frank, twee
jonge piloten van jachtvliegtuigen, sluiten
zich aan bij de American Volunteer Group
om de strijd aan te gaan met de Japanners
tijdens de inval in China. Daar ontmoeten
ze het bijzondere personage Greg Boyington. Hij start zijn korte maar heftige...
ISBN: 9789463737999 • € 9,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

Bluebells Wood
Hc00.
Guillaume Sorel
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 96

Cartland Hc05. De
Rivier Van De Wind
Michel Blanc-Dumont
Harlé, Laurence
Uitg: Sherpa
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Een stripwestern die opmerkelijk genuanceerd is wat betreft de visie op indianen,
maar ook op blanken. De Far West blijft
gewelddadig, maar 'goed' en 'kwaad' zijn
niet meer zo eenduidig Bevat een exclusief
interview met scenariste Laurence Harlé.
ISBN: 9789089882301 • € 29,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

Uitg: Dark Dragon Books
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48
Zal er nog iets overblijven van de hoofdrolspelers van het verhaal nu het onverbiddelijke mechanisme van wraak per
ongeluk door Bu in gang is gezet? Nu Bu
verdwenen is en Meri buitenspel gezet is,
staan Lupe en Moroni alleen tegenover het
onbekende en tegenover de gevolgen van
de laatste dramatische gebeurtenissen...
Meegesleept in de eeuwige...
ISBN: 9789463737975 • € 9,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

Cartland Hc06. De
Vingers Van Chaos
Michel Blanc-Dumont
Harlé, Laurence
Uitg: Sherpa
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Een stripwestern die opmerkelijk genuanceerd is wat betreft de visie op indianen,
maar ook op blanken. De Far West blijft
gewelddadig, maar ‘goed’ en ‘kwaad’ zijn
niet meer zo eenduidig. Een western die
zich ook laat lezen als een thriller, dankzij
een unieke samenwerking tussen een
vrouwelijke scenarist met een zwak voor
de mystieke indiaanse...
ISBN: 9789089882325 • € 29,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

De Schaduwen Van
De Sierra Madre 01.
Nina Bronca
Daniel Brecht
Nihoul, Philippe
Uitg: Dark Dragon Books
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Sinds de verdwijning van zijn vrouw
woont William teruggetrokken in zijn huis,
gelegen tussen een mistige kust en een
bos dat eruitziet als een sprookje. Niet in
staat zichzelf te herpakken, leidt hij een
eenzaam en smakeloos bestaan. Wel slaagt
hij erin om zijn schilderkunst weer op te
pakken. Zijn enige bezoek van buitenaf zijn
Victor, een...

De held in dit verhaal draagt zijn wonden
en trauma's mee van de veldslagen van de
'Grote Oorlog', die hij probeert te vergeten
met alcohol. Dat maakt hem een nogal
vreemde mormoon. En wat deze serie
ook origineel maakt, is dat het verhaal
zich afspeelt in een tijd lang na die van traditionele westerns: aan het begin van de
twintigste eeuw in Salt...

ISBN: 9789463737883 • € 27,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737968 • € 9,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

De Schaduwen Van
De Sierra Madre
02. Het Pad Van De
Duivel
Daniel Brecht
Nihoul, Philippe

Doomsday Clock 05.
Gary Frank
Johns, Geoff
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Het is waar: aan niets komt een einde. De
wereld van Watchmen botst met het DC
universum! De almachtige Dr. Manhattan herschrijft niet alleen de geschiedenis,
maar ook het heden en de toekomst. Maar
waarom? Onze helden weten dat er iets
aan de hand is... maar hoe houden ze het
tegen?
ISBN: 9789463738026 • € 9,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

Doomsday Clock 06.
Gary Frank
Johns, Geoff
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Het is waar: aan niets komt een einde. De
wereld van Watchmen botst met het DC
universum! De almachtige Dr. Manhattan herschrijft niet alleen de geschiedenis,
maar ook het heden en de toekomst. Maar
waarom? Onze helden weten dat er iets
aan de hand is... maar hoe houden ze het
tegen?
ISBN: 9789463738033 • € 9,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Het Epos Van De
Vrijmetselaars 01.
In De Schaduw Van
Hiram
Denis Falque
Convard, Didier
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

House Of X 04.
Powers Of X 4/4
Larraz
Hickman, Jonathan
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 80

Lewis & Clark Hc00.
Sandro
Thirault, Philippe
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Hoe is de vrijmetselarij ontstaan? Waarom?
En wie stonden er aan de wieg? Historici
hebben zich dit door de eeuwen heen
afgevraagd en vele theorieën opgebouwd.
In deze stripreeks willen we de vragen
beantwoorden van een publiek dat steeds
grotere interesse heeft gekregen in deze beweging. De organisatie heeft wetenschappers, kunstenaars, en...

Mutanten zijn de toekomst en die toekomst
begint nu! In HOUSE OF X en POWERS
OF X draait alles om de geheimen uit het
verleden, het heden, de toekomst en de
verre toekomst van de mutanten. Het begint allemaal wanneer Charles Xavier zijn
masterplan onthult dat mutanten uit de
schaduw van de mensheid moet halen en
weer voor het voetlicht brengt...

Washington, begin 19e eeuw. Thomas Jefferson, de nieuw gekozen president van de
Verenigde Staten van Amerika, overtuigt
het Congres om een ??ongekende expeditie
om het "wilde" Westen te verkennen op te
zetten. Een expeditie onder leiding van kapitein Meriwether Lewis, bijgestaan ??door
William Clark, een expert in riviernavigatie en geografie. Het...

ISBN: 9789463737609 • € 9,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738019 • € 9,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737944 • € 19,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

Het Epos Van De
Vrijmetselaars 02.
De Bouwers
Denis Falque
Convard, Didier
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

John Lord Hc01.
Wilde Dieren
Patrick Laumond
Filippi, Denis-Pierre
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Novikov Hc00.
Bruno Brindisi
Weber, Patrick
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 96

Hoe is de vrijmetselarij ontstaan? Waarom?
En wie stonden er aan de wieg? Historici
hebben zich dit door de eeuwen heen
afgevraagd en vele theorieën opgebouwd.
In deze stripreeks willen we de vragen
beantwoorden van een publiek dat steeds
grotere interesse heeft gekregen in deze beweging. De organisatie heeft wetenschappers, kunstenaars, en...

Een origineel noir-verhaal dat zich afspeelt
in het New York van de jaren 1920, waar
een onwaarschijnlijk paar detectives een
mysterieuze moordenaar achtervolgt.
Ex-detective John Lord, net teruggekeerd
uit WOI, Wordt ervan overtuigd om een
speciaal onderzoeksbureau, bekend als
de UPI, opnieuw leven in te blazen om de
gruwelijke dood van de...

Een politie-avontuur in het hart van het
Rusland van Catharina de Grote, in een
18e eeuw verscheurd tussen respect voor
tradities en de emancipatie van de Verlichting. Novikov is een agent van de keizerlijke garde van Sint-Petersburg, in dienst
van Catharina II van Rusland. Voor altijd
rouwend om de dood van zijn vermoorde
vrouw, spoort hij...

ISBN: 9789463737616 • € 9,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737913 • € 19,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737890 • € 27,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

House Of X 03.
Powers Of X 3/4
Larraz
Hickman, Jonathan

John Lord Hc02.
Duistere Zoektocht
Patrick Laumond
Filippi, Denis-Pierre

Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 80

Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Mutanten zijn de toekomst en die toekomst
begint nu! In HOUSE OF X en POWERS
OF X draait alles om de geheimen uit het
verleden, het heden, de toekomst en de
verre toekomst van de mutanten. Het begint allemaal wanneer Charles Xavier zijn
masterplan onthult dat mutanten uit de
schaduw van de mensheid moet halen en
weer voor het voetlicht brengt...

Een origineel noir-verhaal dat zich afspeelt
in het New York van de jaren 1920, waar
een onwaarschijnlijk paar detectives een
mysterieuze moordenaar achtervolgt.
Ex-detective John Lord, net teruggekeerd
uit WOI, Wordt ervan overtuigd om een
speciaal onderzoeksbureau, bekend als
de UPI, opnieuw leven in te blazen om de
gruwelijke dood van de...

ISBN: 9789463738002 • € 9,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737920 • € 19,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening
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Ravian En Laureline
Hc15. De Sferen Van
De Macht
Jean-Claude Mezieres
Christin, Pierre
Uitg: Sherpa
SF album
NUR: 360
Hardback
Pag: 72
Volgens heel wat liefhebbers de beste
SF-stripverhalen ooit: steeds weer verrassend, boeiend en humoristisch… helder
verteld en dynamisch getekend door twee
Franse topauteurs! Elk album bevat een
dossier met interviews, artikelen, strips en
exclusieve beelden!
ISBN: 9789089882370 • € 24,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Strips - Nederlandstalig
Ravian En Laureline
Hc16. Gijzelaars Van
Het Ultralum
Jean-Claude Mezieres
Christin, Pierre
Uitg: Sherpa
SF album
NUR: 360
Hardback
Pag: 72
Volgens heel wat liefhebbers de beste
SF-stripverhalen ooit: steeds weer verrassend, boeiend en humoristisch… helder
verteld en dynamisch getekend door twee
Franse topauteurs! Elk album bevat een
dossier met interviews, artikelen, strips en
exclusieve beelden!
ISBN: 9789089882387 • € 24,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

U-47 Hc14. Alliantie
Van Het Kwaad
Balsa
Jennison
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

De Drenkelingen Van
De Metropolitain 01.
De Ratten Van
Saint-Éloi
Nathalie Berr
Ordas, Patrice
Uitg: Silvester
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De Lemen Troon 02.
De Brug Van
Montereau
Theo
Jarry, Nicholas
Uitg: Silvester
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Parijs, januari 1910. Het water van de
Seine dreigt de kades, straten en galerijen van de metropool te overstromen. De
burgers van Parijs laten zich niet kisten en
zetten hun dagelijkse activiteiten voort. Op
de Place VendÃ´me polijst Louise juwelen
die besteld werden door de rijken en
machtigen der aarde. Zodra de avond valt
komt Montmartre tot...

Frankrijk 1419. Al 82 jaar wordt het land
op gezette tijden verwoest door Engelse
troepen. Ridders Tanneguy van Chtel en
Barbazan vergezellen de 17-jarige kroonprins Karel naar Bourges om Yolanda van
Aragon, hertogin van Anjou, voor hun
zaak te winnen. De Engelse koning maakt
namelijk op slinkse wijze gebruik van de
machtsstrijd die gaande is in...

ISBN: 9789463067737 • € 9,95 • 30-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463067478 • € 9,95 • 30-8-2021
• Levering voor rekening

De Drenkelingen Van
De Metropolitain
02. Moord In Het
Station
Tommaso Bennato
Richemond, France
Uitg: Silvester
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Messara 03. De
Vleugels Van Icarus
Jacques Terpant
Bonifay, Philippe
Uitg: Silvester
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De U-47 komt op een missie klem te zitten
tussen twee vuren. Commandant Walters,
aan het hoofd van de Britse torpedobootjagers, leidt een persoonlijke vendetta
tegen de "stier van Scapa Flow", terwijl de
PU-262, een SS-onderzeeër, hem achtervolgt. Kommandant Prien heeft geen andere
keus dan zijn tegenstanders te dwingen
elkaar te doden in een...

Parijs, januari 1910. Het water van de
Seine dreigt de kades, straten en galerijen van de metropool te overstromen. De
burgers van Parijs laten zich niet kisten en
zetten hun dagelijkse activiteiten voort. Op
de Place Vendôme polijst Louise juwelen
die besteld werden door de rijken en
machtigen der aarde. Zodra de avond valt
komt Montmartre tot...

Het tijdperk van de grote Minos is voorbij.
Met de reputatie van de Minotaurus die
zijn prooien opwacht in zijn labyrint ligt
het oude Kreta op sterven. â€œWe moeten
Minos doden!â€¿. Het complot verenigt
de meest legendarische figuren uit de
mythologie. Geschiedenis is in wording.
Philippe Bonifay (Zoo) en Jacques Terpant
(Zeven Ruiters) laten...

ISBN: 9789463737951 • € 19,95 • 18-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463067751 • € 9,95 • 30-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463067782 • € 9,95 • 30-8-2021
• Levering voor rekening

Anne 01.
Eerstejaars
Vincenzo Cucca
Leon
Uitg: Silvester
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

De Lemen Troon 01.
De Ridder Met De
Bijl
Theo
Jarry, Nicholas

Moordenaar Op
Maat 03. Schuldige
Verlokkingen
Yannick Corboz
Lupano, Wilfrid

Uitg: Silvester
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Silvester
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Anne is een eerstejaarsstudente. De
doodbrave meid trekt voor het eerst in
haar leven naar de grote stad, met grote
bedenkingen van vaderlief Louis. Die heeft
er alle spaarcentjes voor over opdat zijn
dochter de kansen krijgt, die hij nooit heeft
gekregen of genomen. Terwijl Anne zich
vergaapt aan deze nieuwe, jonge en losse
wereld sukkelt ze...

Frankrijk 1418. Het rijk wankelt. Koning Karel VI wordt waanzinnig terwijl de
Armagnacs en de BourgondiÃ«rs mekaar
bevechten in een bloedige burgeroorlog.
De Engelse legers belegeren de Normandische forten, die een voor een vallen. De
Honderdjarige Oorlog laait na enkele jaren
rust weer op en niets lijkt het droeve lot
dat Frankrijk te wachten...

Over kunstwerken en duivelse plannen...
Hoewel de manipulaties van Alec hun
levens hebben verwoest, blijven Victor en
Klement afhankelijk van hun mecenas. Ze
besluiten hem te volgen naar Parijs, waar
op dat moment net de Wereldtentoonstelling plaatsvindt. Een plaats die Victor, als
levend kunstwerk, op het lijf geschreven
lijkt Onweerstaanbaar...

ISBN: 9789463067843 • € 9,95 • 30-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463067461 • € 9,95 • 30-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463067805 • € 8,95 • 30-8-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Moordenaar Op
Maat 04. Gruwelijke
Geliefden
Yannick Corboz
Lupano, Wilfrid
Uitg: Silvester
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 56
De kunst van de wraak... Parijs, 1900.
Victor heeft uiteindelijk Lena gered, die hij
eerst wilde vermoorden als wraak op Alec.
Maar hoe moet hij nu zijn vroegere mentor
straffen? Het antwoord is misschien te vinden in een brief die hij heeft achterovergedrukt bij zijn nieuwe kennissen: een stel
revolutionairen dat het beroemde...
ISBN: 9789463067829 • € 9,95 • 30-8-2021
• Levering voor rekening

11 September
Hc01. De Dag Dat De
Wereld Kantelde
Heloise Chochois
Bouthier, Baptiste
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

Anaïs Nin Hc00. Op
Een Zee Van Leugens
Leonie Bischoff

Bollie En Billie 12.
Die Koddig Cocker
Jean Roba

Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 363
Hardback
Pag: 192

Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Begin van de jaren 30. Anaïs Nin leeft in
een voorstad van Parijs en probeert te
ontsnappen aan de beklemming van haar
leven als bankiersvrouw. Ze is opgegroeid
op twee verschillende continenten, in drie
talen en is op zoek naar haar plek in een
samenleving waar vrouwen steevast de
tweede viool spelen. Ze wil een schrijfster
worden en heeft in...
ISBN: 9789030377337 • € 32,95 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

Bff'S 12.
Philippe Fenech
Cazenove, Christophe
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Bollie, een kleine jongen zoals alle andere,
heeft als beste vriend zijn speelse cockerspaniël Billie. Buiten Bollie heeft Billie
nog een grote liefde: Karolien, de schattige
schildpad... In een goedlachse familiale
omgeving vol tederheid en levensvreugde
lokken de grappen en grollen van Bollie en
Billie bij lezers van alle leeftijden het ene...
ISBN: 9789031439362 • € 7,50 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

Buck Danny
Integraal Hc09.
Victor Hubinon
Charlier, Jean-Michel
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 256

Op dinsdag 11 september 2001 kapen
negentien luchtpiraten van Al-Qaeda vier
lijnvliegtuigen. Twee toestellen vliegen in
op de Twin Towers, de symbolen bij uitstek
van de Amerikaanse financiële macht. Het
derde vliegt op het Pentagon, hoofdkwartier van het ministerie van Defensie. De
balans van deze vier zelfmoordaanslagen:
2977 doden en 6291...

De grappige, knorrige of knettergekke
vriendin... Welke bff ben jij?! Melanie’s
ouders zitten bij een organisatie die
onderdak voorziet voor migrantenfamilies die wachten op een huis. Mawra, een
hoogbegaafd Syrisch meisje, wil graag haar
opvangland leren kennen en wordt een van
de bff’s. Ze kan heel wat leren van haar
jonge vriendinnen, maar zij...

De satellietdieven volgt onmiddellijk op
Operatie Mercury¿, waar op de laatste
bladzijden heel wat onduidelijkheid is
ontstaan over het lot van Sonny Tuckson.
Na dat avontuur-op-zee, waarin president
Kennedy ook opduikt, volgt X-15, een
nieuw avontuur van Buck Danny dat zich
afspeelt in de ruimte. Het is geïnspireerd
op de lancering van het...

ISBN: 9789462108134 • € 29,95 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462107984 • € 7,50 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439348 • € 32,95 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

Alex Senator 12.
De Schijf Van Osiris
Thierry Demarez
Mangin, Valerie
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

ISBN: 9789030377092 • € 10,50 • 1-9-2021
• Levering voor rekening
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Bollie En Billie 11.
Hondje Over
Jean Roba
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Circé De Tovernares
Hc00.
Gabriel Delmas
Marazano, Richard
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Bollie, een kleine jongen zoals alle andere, heeft als beste vriend zijn speelse
cockerspaniÃ«l Billie. Buiten Bollie heeft
Billie nog een grote liefde: Karolien, de
schattige schildpad... In een goedlachse
familiale omgeving vol tederheid en levensvreugde lokken de grappen en grollen van
Bollie en Billie bij lezers van alle leeftijden
het ene...

In Song X van Homer's "Odyssey" en in alle
daaropvolgende vormen van deze mythe
wordt de tovenares Circe voorgesteld als
een femme fatale die genot gebruikt om de
zintuigen van de mens te bederven. In een
realistische grafische stijl biedt het hier
aangeboden verhaal, hoewel behoorlijk
getrouw in zijn chronologie, een visie die
beslist verschilt...

ISBN: 9789031439355 • € 7,50 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462108165 • € 17,99 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Dan Cooper
Integraal Hc12.
Integrale Editie
12/12
Albert Weinberg
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback

De Rode Ridder
Integraal Hc06.
De Biddeloo Jaren Integrale Editie
Karel Biddeloo
Vandersteen, Willy
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 272

Game Over 20.
Deep Impact
Midam
Adam
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

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
Edgar P. Jacobs. Leerrijk en meeslepend:
herontdek de avonturen...

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...

Eenvoudiger kan moeilijk voor een videospel: een buitengewoon onhandige held,
een domme en hysterische prinses die
bijna even onhandig is als haar redder, en
een hoop Blorks, om ter lelijkst, wreedst
en gemeenst, met maar Ã©Ã©n doel in
hun virtuele leven: zorgen dat hij haar niet
redt. En als ze bovendien een kans zien om
het tweetal af te...

ISBN: 9789064218989 • € 32,95 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002269493 • € 34,99 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439331 • € 7,50 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

De Kiekeboes 159.
Onvervalst Vals
Dirk Stallaert
Merho
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Een Zoo Vol
Verdwenen Dieren
02.
Bloz
Cazenove, Christophe
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Grote Zeeslagen
Hc14. Actium
Filippo Cenni
Delitte, Jean-Yves
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Mon en Lisa'; het meesterwerk van Gustav
Klunz, tevens een van de duurste schilderijen ter wereld, wordt op spectaculaire
wijze gestolen. De dief laat het werk door
een meestervervalser overschilderen
om het op die manier discreter te kunnen exporteren naar zijn buitenlandse
klant. Zowel Marcel Kiekeboe als zijn baas
Firmin Van de...

De enige plek waar je unieke dieren kan
ontdekken, en dieren die we jammer genoeg nooit meer zullen zien. Deborah, een
dierenarts-stagiaire die ervan droomt in
een zoo te werken, krijgt een baan in een
wel heel speciaal dierenpark. Bezoekers
krijgen er namelijk alleen dieren te zien die
al eeuwenlang, decennialang of toch al een
paar maanden...

Het einde van de republiek. De geboorte
van een keizerrijk. 44 voor Christus,
de moord op Julius Caesar leidt tot een
burgeroorlog die veertien jaar zal duren.
In een van de laatste confrontaties staat
de vloot van Octavianus tegenover die van
Marcus Antonius, die een verbond heeft
gesloten met Cleopatra. Marcus Antonius
en Cleopatra lijken de...

ISBN: 9789002270178 • € 7,25 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462107977 • € 7,50 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462941441 • € 17,95 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

De Rode Ridder 271.
De Kruisvaarder
Fabio Bono
Legendre, Marc

Fc De Kampioenen
Special 00. Tante
Eulalie Special
Hec Leemans

Jommeke 306.
Rubberman
Philippe Delzenne
Van Loock, Gerd

Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Uitg: WPG Uitgevers
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48)

Johan raakt zwaargewond tijdens een toernooi en komt niet bij bewustzijn. Merlijn
doet al het mogelijke, maar de Rode Ridder
zakt steeds dieper weg in een droomwereld waar hij de kruistocht herbeleeft die
hem zo getekend heeft. Wanneer duidelijk
wordt dat Johan nooit meer zal ontwaken,
schiet Galaxa te hulp. Maar zelfs zij moet
machteloos toezien...
ISBN: 9789002271588 • € 6,99 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Tante Eulalie heeft de reputatie om het
vuur tussen de kampioenen nogal aan te
wakkeren door de meest bizarre opdrachten voor onze vrienden te bedenken. Ze leeft zich dan ook volledig uit in
deze special met tal van spelletjes en drie
albums.
ISBN: 9789002272707 • € 12,99 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

Gobelijn en zijn collega Ka Oetsjoek hebben
een plezante ontdekking gedaan. In het
Amazonewoud hebben ze een soort rubber
gevonden waarmee ze superverende schoenzolen kunnen maken. Jommeke en zijn
vrienden dienen als testpubliek en maken
dolle pret in de tuin van de professor. Maar
de uitvinding moet geheim blijven, want
als de schoenproducenten...
ISBN: 9789462107960 • € 7,25 • 1-9-2021
• Levering voor rekening
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Juffrouw
Baudelaire Hc00.
Yslaire
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 363
Hardback
Pag: 160

Onbemande Dreiging
03. In De Schaduw
Van De V2 3/3
Stephan Agosto
Wallace
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Robert En Bertrand
Integraal Hc02.
Willy Vandersteen
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 224

Tweehonderd jaar na zijn geboorte blijft
Baudelaire populair, en al van bij het begin
is hij aanwezig in het werk van Yslaire.
En toch bekijkt de tekenaar het duivelse
en autobiografische De bloemen van het
kwaad door de ogen van Jeanne Duval de
geliefde en gehate muze van Baudelaire.
Over Jeanne is bijna niets bekend; haar
geboortedatum, haar...

1944. Na de landing in Normandië winnen
de bevrijders terrein in Frankrijk, maar
de dreiging van de vliegende bommen is
nog steeds niet afgewend. In Engeland
heeft Churchill, die een tweede Blitz wil
vermijden, twee doelen: Londen verdedigen en de V1-sites vernietigen. Om dat
laatste voor elkaar te krijgen, ontwikkelen
de Amerkanen project...

Geïnspireerd op de hoofdpersonages uit
een negentiende-eeuws toneelstuk start
Willy Vandersteen in 1972 een nieuwe
reeks op over twee lustige vagebonden,
Robert en Bertrand. Aanvankelijk zijn de
twee hoofdpersonages nog schelmen, maar
al snel evolueren ze steeds meer tot voorvechters van recht, gelijkheid en vrijheid.
Standaard Uitgeverij bundelt...

ISBN: 9789031439157 • € 29,95 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439324 • € 8,99 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002264603 • € 34,99 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

Lotta 03.
Marloes De Vries
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Lotta doet alles op haar eigen manier. Soms
een beetje onhandig, maar altijd met goede
bedoelingen. Samen met haar vader, oma
Toeps, zusje Elfie en haar beste vriendin
Bien beleeft ze elke dag kleine en grote
avonturen.
ISBN: 9789462106840 • € 6,99 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

Nachtwacht 08.
De Duivelskermis
Steve Van Bael
Van Gucht, Peter
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Piet Pienter En Bert
Bibber Integraal
Hc07. Integrale
Editie 7/11
Pom
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 224

Suske En Wiske 359.
De Naamloze Negen
Luc Morjaeu
Van Gucht, Peter
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

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...

Klabang! Er is ingebroken in het laboratorium van professor Barabas. De professor
is er erg aan toe… Even later komt een
onbekende man aankloppen bij Suske en
Wiske. Hij vraagt hun de naamloze negen
bij elkaar te roepen zodat zij de aarde kunnen redden. Maar onze vrienden mislukken in hun opdracht en de naamlozen
worden ontvoerd naar een...

ISBN: 9789002270987 • € 34,99 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002271434 • € 7,25 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

Rik Ringers
Integraal Hc02.
De Beginjaren;
Boek 2/6
Tibet
Duchateau
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback

Undertaker 06.
Salvaje
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Het geratel en getakel van een spectaculaire achtbaan lokt de enthousiaste bewoners van Schemermeer naar Festimo, de
nieuwe kermis in het dorp. Ook de Nachtwacht wil zo snel mogelijk de attracties
uitproberen. Maar onderweg ontdekken ze
achter een heg een haast levenloze, totaal
verkrampte Sacha. Ze is het slachtoffer
geworden van zeer gevaarlijke...

Wie kent hem niet, de beroemdste journalist-detective van de stripwereld: Rik Ringers! Klassieke onderzoeken, sciencefiction,
schijnbaar fantastische verhalen: doortastend en scherpzinnig baant de onstuimige
verslaggever van De Wachter zich een
weg langs alle gevaarlijke valstrikken op
zijn pad. Deze integrale bevat de volgende
avonturen: De...

In De Witte Indiaan kreeg Sid Beauchamp
van Joséphine Barclay de opdracht om de
overblijfselen te vinden van haar zoon,
Caleb, die tot slaaf was gemaakt door de
Apaches en begraven lag in het hart van de
verboden landen van Arizona. Om deze
missie uit te voeren, deed hij een beroep op
Jonas Crow, zijn jeugdvriend die begrafenisondernemer werd....

ISBN: 9789002272158 • € 6,99 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064219009 • € 34,99 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789085586333 • € 8,99 • 1-9-2021
• Levering voor rekening
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Urbanus 195.
Neppergem
Willy Linthout
Urbanus
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Op een dag ziet Urbanus het licht: met een
klap op zijn voorgevel openbaart zich zijn
droomjob. Eindelijk draait het Rad van
Fortuin gunstig voor de populairste Tollembekenaar uit de recente geschiedenis!
Als een verbeterde en onverbeterlijke
Jeff Hoeyberghs tovert hij met huis-tuinen-keukenmiddeltjes een lach op ieders
gezicht, en voor een keer...

Storm, Kronieken
Van Roodhaar Lu06.
Het Jaar Van De
Tweeling Luxe Editie
Romano Molenaar
Damen, Robbert
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback / Pag: 64
Roodhaar wordt gevangen genomen
door een mysterieuze tweeling die zeer
bedreven zijn in tal van krijgskunsten.
Roodhaar is heel belangrijk voor hen want
zij is de spil in een onmogelijke opdracht
die ze mogelijk met de dood zal bekopen.
ISBN: 9789088865985 • € 49,95 • 9-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002271731 • € 7,25 • 1-9-2021
• Levering voor rekening

Storm, Kronieken
Van Roodhaar 06.
Het Jaar Van De
Tweeling
Romano Molenaar
Damen, Robbert
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48
Roodhaar wordt gevangen genomen
door een mysterieuze tweeling die zeer
bedreven zijn in tal van krijgskunsten.
Roodhaar is heel belangrijk voor hen want
zij is de spil in een onmogelijke opdracht
die ze mogelijk met de dood zal bekopen.
ISBN: 9789088865961 • € 9,95 • 9-9-2021
• Levering voor rekening

Storm, Kronieken
Van Roodhaar Hc06.
Het Jaar Van De
Tweeling
Romano Molenaar
Damen, Robbert
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48
Roodhaar wordt gevangen genomen
door een mysterieuze tweeling die zeer
bedreven zijn in tal van krijgskunsten.
Roodhaar is heel belangrijk voor hen want
zij is de spil in een onmogelijke opdracht
die ze mogelijk met de dood zal bekopen.
ISBN: 9789088865978 • € 19,95 • 9-9-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Trollen Van Troy
Hc25. Wij Knoeien
Niet Met Vliegen
Jean-Louis Mourier
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48
De eerbiedwaardige Rysta Fukkatoe is het
slachtoffer van een complot geworden en
dronk een drankje dat hem smoorverliefd
maakt op Pwietepiet en vice versa. Hij
neemt zijn harige schoonheid mee naar
Eckmül maar Tetram is vastbesloten om
het hart van zijn grote liefde terug te winnen.
ISBN: 9789088867316 • € 19,95 • 9-9-2021
• Levering voor rekening

Suus & Sas 20.
Toekomstdromen
Gerard Leever

Wynona 01. Als De
Beer Ontwaakt
Hans Van Oudenaarden

Uitg: Uitgeverij L
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In dit 20e deel beleeft de bekende tweeling uit het weekblad Tina weer de gekste
avonturen en wordt er vooruit gekeken in
de toekomst.
ISBN: 9789088866852 • € 8,95 • 9-9-2021
• Levering voor rekening

Trollen Van Troy 25.
Wij Knoeien Niet Met
Vliegen
Jean-Louis Mourier
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48
De eerbiedwaardige Rysta Fukkatoe is het
slachtoffer van een complot geworden en
dronk een drankje dat hem smoorverliefd
maakt op Pwietepiet en vice versa. Hij
neemt zijn harige schoonheid mee naar
Eckmül maar Tetram is vastbesloten om
het hart van zijn grote liefde terug te winnen.

Advocaat Daniel Favreau wordt ingehuurd
om een ter dood veroordeelde man net
voor zijn executie vrij te krijgen. Maar dat
is makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig
is Wynona er om hem te helpen.
ISBN: 9789088867255 • € 9,95 • 9-9-2021
• Levering voor rekening

Wynona Hc01. Als De
Beer Ontwaakt
Hans Van Oudenaarden
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Advocaat Daniel Favreau wordt ingehuurd
om een ter dood veroordeelde man net
voor zijn executie vrij te krijgen. Maar dat
is makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig
is Wynona er om hem te helpen.
ISBN: 9789088867262 • € 19,95 • 9-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867309 • € 9,95 • 9-9-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Wynona Lu01. Als
De Beer Ontwaakt Luxe Editie
Oplage 300 stuks
Hans Van Oudenaarden

Batman 02.
The Batman'S Grave
2/2
Brian Hitch
Ellis, Warren

Bennies Bijbaan
Hc03. Van Alle
Markten Thuis
Kijk en lees (avi e6)
Michiel Van De Vijver

Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Uitg: Plan A
Avontuur album
NUR: 287
Hardback
Pag: 30

Advocaat Daniel Favreau wordt ingehuurd
om een ter dood veroordeelde man net
voor zijn executie vrij te krijgen. Maar dat
is makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig
is Wynona er om hem te helpen.
ISBN: 9789088867279 • € 49,95 • 9-9-2021
• Levering voor rekening

Agatha Christie 08.
En Toen Waren Er
Nog Maar...
Callixte
Davos, Paul
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 80
In 1939, toen Agatha Christie 'Ten Little
Nigers' schreef wist ze nog niet dat ze de
literaire geschiedenis voor altijd zou markeren. Haar roman zou de bestverkopende
uit haar carriëre worden, een tijdloos en
formidabel plot dat de spanning tot de
laatste regels vasthoudt. Acht gasten op
een eiland, samen met een paar bedienden.
Niemand kent...
ISBN: 9789463738156 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

Batman 01.
The Batman'S Grave
1/2
Brian Hitch
Ellis, Warren
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 64
Batman wacht een nieuw mysterie. Hij
moet de geest doorgronden van het slachtoffer van een misdrijf... en voorkomen
dat hij in het lege graf naast zijn ouders
belandt. Kan de duistere ridder zich verplaatsen in een lijk met een aangevreten
gezicht?
ISBN: 9789463738187 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening
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Batman wacht een nieuw mysterie. Hij
moet de geest doorgronden van het slachtoffer van een misdrijf... en voorkomen
dat hij in het lege graf naast zijn ouders
belandt. Kan de duistere ridder zich verplaatsen in een lijk met een aangevreten
gezicht?
ISBN: 9789463738194 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

Bennies Bijbaan
Hc01. Alleskunner
Kijk en lees (avi e7)
Michiel Van De Vijver
Uitg: Plan A
Avontuur album
NUR: 287
Hardback
Pag: 30

De enthousiaste Bennie steekt graag
zijn handen uit de mouwen. Of hij nou
strandwacht, model of astronaut is, hij
maakt zich graag nuttig. Daarbij is niks is
hem te gek!Dit stripboek is voor groep 7 op
AVI E7, vanaf 10 jaar.De serie Kijk en Lees
is bekroond met de Nationale Alfabetiseringsprijs.
ISBN: 9789083088914 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

Bennies Bijbaan
Hc02. Topprestatie!
Kijk en lees (avi m7)
Michiel Van De Vijver
Uitg: Plan A
Avontuur album
NUR: 287
Hardback
Pag: 30

De enthousiaste Bennie steekt graag
zijn handen uit de mouwen. Of hij nou
lijfwacht, butler of gids in de jungle is, hij
maakt zich graag nuttig. Daarbij is niks is
hem te gek!Dit stripboek is voor groep 7 op
AVI M7, vanaf 10 jaar.De serie Kijk en Lees
is bekroond met de Nationale Alfabetiseringsprijs.

De enthousiaste Bennie steekt graag
zijn handen uit de mouwen. Of hij nou
boswachter, kapper of diepzeeduiker is, hij
maakt zich graag nuttig. Daarbij is niks is
hem te gek!Dit stripboek is voor groep 7 op
AVI E6, vanaf 10 jaar.De serie Kijk en Lees
is bekroond met de Nationale Alfabetiseringsprijs.
ISBN: 9789083088938 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

Bernard Prince
Integraal Hc05.
Guerilla Voor Een
Spook & De Hete
Adem Van Moloch
Hermann
Uitg: Sherpa
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 112
Twee avonturen waarin de opvarenden
van de Cormoran tegen hun wil verwikkeld raken bij een militaire coup en bij
de jacht op de leider van een drugsbende.
Noodgedwongen zetten Bernard en zijn
vrienden hun eigen levens op het spel om
onschuldige slachtoffers te redden. Groot
formaat heruitgave als eerbetoon aan een
klassieke reeks.
ISBN: 9789089882356 • € 49,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

Blueberry Hc.
De Laatste Kaart +
Het Einde Van Een
Lange Rit
Jean Giraud
Charlier, Jean-Michel
Uitg: Sherpa
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 96
Om zijn onschuld te bewijzen zoekt Blueberry een oude tegenstander op, die hem
kan vrijpleiten. Daarna zal hij, om eerherstel te krijgen, nogmaals het leven van de
Amerikaanse president moeten redden.
ISBN: 9789089882509 • € 49,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789083088921 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Strips - Nederlandstalig
Brugpieper Roos
Vink 05. Snotneus!
Jan Vriends

Infinity 06.
Cheung
Hickman, Jonathan

Uitg: Syndikaat
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

ISBN: 9789493204102 • € 8,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

GROOT, GROTER... ONEINDIG! Thanos is
weer terug! De legers van de dwaze Titaan
slaan de eerste slag in een intergalactische
oorlog die niet alleen op aarde, maar ook in
de ruimte wordt uitgevochten...
ISBN: 9789463738217 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

Normandië-Niemen
Oostfront Squadron 03. Fransen Aan
Het Russische Front
3/5
Giuseppe De Luca
Buendia, Patrice
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback / Pag: 48
Lente 1943. Hier zijn de wilde wolven die
hun verantwoordelijkheid nemen door te
vechten. Ze zijn opgeleid om Yak-piloten te
worden en om samen met Sovjetsoldaten
te vechten. Ze worden naar het Oostfront
gestuurd om het op te nemen tegen de
formidabele piloten van de Luftwaffe. Zijn
ze klaar om te zijn wat er van hen wordt
verwacht? Elke man in...
ISBN: 9789463738163 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

De Artilleuses 02.
Het Portret Van De
Aap
Etienne Willem
Pevel, Pierre
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

John Tanner Hc02.
De Jager Van De
Hoogvlakten
Saskatchewan
Boro Pavlovic
Perrisin, Christian
Uitg: Dark Dragon Books
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

Als er niets ontploft, hebben ze ergens
een fout gemaakt. We zijn in 1911, in het
Parijs der Wonderen. De Artilleuses: Lady
Remington, Miss Winchester en Madame
Gatling - hebben zojuist het zegel gestolen,
een mysterieuze ring die hen in de problemen brengt met de politie, maar ook met
de agenten van de Kaiser. En nu neemt het
2e Bureau ook nog...

John Tanner werd als kind door Ojibweindianen ontvoerd van een afgelegen
boerderij in Kentucky om een overleden Indiaanse zoon te vervangen. Hij heeft geen
andere keus dan zich te conformeren aan
de opvoeding van zijn nieuwe gezin. Zijn
"zwakte" en blonde haar maken hem het
pispaaltje van zijn nieuwe broers en zijn
vader. Zijn naam wordt...

ISBN: 9789463738132 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738095 • € 27,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

Infinity 05.
Cheung
Hickman, Jonathan
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

GROOT, GROTER... ONEINDIG! Thanos is
weer terug! De legers van de dwaze Titaan
slaan de eerste slag in een intergalactische
oorlog die niet alleen op aarde, maar ook in
de ruimte wordt uitgevochten...
ISBN: 9789463738200 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Kappie 101.
Kappie En Vrouw
Huul
Jan Van Haasteren
Toonder & Van Banda
Uitg: Stripstift
Klassiek album
NUR: 360
Paperback
Pag: 104

Ogen Van Jade Hc00.
Amanuele Tenderini
Weber, Patrick
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 96

Intendant Lo, een gerespecteerde man,
wordt in meer dan vreemde omstandigheden vermoord door een mysterieuze
boogschutter. Het lijkt alsof Lo alleen maar
goede eigenschappen en alleen vrienden
had. Tot inspecteur Wang zijn geheime
voorliefde voor gokken en vrouwen
ontdekt, zijn verontrustende banden met
een prostituee en Lo's mogelijke affaire
met...
ISBN: 9789463738057 • € 27,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

Salome Hc00.
Giuseppe Palumbo
Prungnaud, Eric
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 96

Een onaangename verrassing wacht de
bemanning van de Kraak bij thuiskomst
in Lutjewier. Zowat alles in de haven is in
handen gekomen van zakenman Saldos,
zodat er nergens meer een eerlijke sleep
is te krijgen. Gelukkig kan Kappie een
verhuisopdracht aannemen van Vrouw
Huul. Het zonderlinge dametje wil graag
emigreren en biedt een fortuin voor het...

Als je een slaaf bent zoals Salomé , kun je
dan van de zoon van de familie houden die
je bezit? Zonder enige hoop ooit zijn vrouw
te worden... Vooral wanneer de jonge man
in kwestie, Markus, wordt beschuldigd van
een moord. Terwijl Markus liever vlucht
dan een wisse dood onder ogen te zien, zal
Salomé proberen hem vrij te pleiten. Want
naast haar...

ISBN: 9789074539852 • € 12,50 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738064 • € 27,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Sisterhood 01.
Loiola
Boom

Zielloos 01.
Enoch
Alberti

Aria 40.
Het Reisverslag
Michel Weyland

Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 52

Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Gedurende verschillende eeuwen heeft de
oude Orde van Gerechtigheid sluimerend
gelegen, maar de magische kracht van de
Levensjuwelen is vrijgegeven tijdens een
Egyptische archeologische opgraving. Nu
komen over de hele wereld de gemummificeerde Priesteressen der Gerechtigheid
weer tot leven. Terwijl bovennatuurlijke
kwade krachten de menselijke...

In de twee jaar voorafgaand aan de dag
van mijn redding, beleefde ik de meest
ongelooflijke avonturen die een plattelandsjongen ooit zou kunnen leven. Dat
was voordat de hand van mijn grootvader
Herion me uit die hel scheurde... Dit
zijn de avonturen van Ian Aranill en zijn
genadeloze gezelschap van huurlingen in
een spannend, rauw en bloederig...

Michel Weyland is een stripgenie, maar dat
wisten we al. Maar hij lijkt ook gewoon
een genie tout court, want 39 delen lang
heeft hij zich verborgen gehouden in de
marges van Aria. Om het 40ste album
van Aria te vieren, vergast hij ons hier op
tientallen tekeningen in direct colour en
anekdotes die je terugkatapulteren in de
avonturen van zijn...

ISBN: 9789463738224 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738101 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439577 • € 8,99 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Spirit 01.
Tunguska
Mara

Zielloos 02.
Enoch
Alberti

Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Clifton Integraal
Hc02. Integrale
Editie 2/6
Turk
De Groot
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

Geestenjacht is een gevaarlijke sport,
vooral als je niet weet wie de jager is en
op wie wordt gejaagd. In het New York
van de jaren dertig ziet Ian Davenport
zijn mentor en vriend Boris Voynich in
vreemde omstandigheden voor zijn ogen
worden vermoord. Ian is een verlegen,
jonge, spirituele onderzoeker die geesten
opspoort maar vooral...

In de twee jaar voorafgaand aan de dag
van mijn redding, beleefde ik de meest
ongelooflijke avonturen die een plattelandsjongen ooit zou kunnen leven. Dat
was voordat de hand van mijn grootvader
Herion me uit die hel scheurde... Dit
zijn de avonturen van Ian Aranill en zijn
genadeloze gezelschap van huurlingen in
een spannend, rauw en bloederig...

Kolonel Clifton is een echte celebrity! Een
journalist komt hem interviewen over zijn
eerste onderzoek, dat hij voerde toen hij
nog op school zat. Maar jong geleerd is
oud gedaan en dat is maar goed ook, want
Clifton moet een van zijn scouts redden uit
de handen van kidnappers en een raadsel
oplossen dat verband houdt met gele
tulpen! Clifton...

ISBN: 9789463738125 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738118 • € 9,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064219276 • € 34,95 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Sterren Van De
Geschiedenis Hc03.
Chaplin
Bruno Bazile
Swysen, Bernard

Agent 327 15.
De Golem Van
Antwerpen
(Nieuwe Cover)
Martin Lodewijk

De Buurtpolitie
Omnibus 01.
Nix

Uitg: Dark Dragon Books
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In Londen werd op 16 april 1889 een
kleine jongen geboren. Charles Chaplin zal
zijn jeugd doorbrengen met zijn moeder en
zijn broer Sydney. Een ellendige en toch
gelukkige jeugd tot de dag dat zijn moeder
in een psychiatrische inrichting wordt
opgenomen. Met zijn broer gaat hij al heel
vroeg de podia van de Engelse muziekzaal
op en leren ze de...

Niet alleen is Agent 327 bij deze gelegenheid gedwongen een poosje in de aap te
logeren, het gevolg is dat hem een belangrijke opdracht wordt toebedeeld. Als begeleider van de vrouwtjesgorilla Lara – zie
Het pad van de schildpad – reist hij af naar
de sinjorenstad. Daar, in de Antwerpse Zoo,
dient Lara het kroost te bezorgen van de
wat ingedutte...

ISBN: 9789463738088 • € 27,95 • 15-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088866937 • € 9,95 • 23-9-2021
• Levering voor rekening
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Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 96

Alle hens aan dek voor de Buurtpolitie! In
deze omnibus lees je de volgende verhalen
van het populairste korps van Vlaanderen:
De roze olifant, Mister Moustache en
Bingo, baby.
ISBN: 9789002273834 • € 9,99 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Strips - Nederlandstalig
De Nachtwacht
Omnibus 01.
Steve Van Bael
Van Gucht, Peter
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 96

Telkens als er gevaar dreigt in Schemermeer staat de Nachtwacht paraat! In deze
omnibus lees je volgende verhalen: De absorbant, De zwarte stormdemon en Queen
Halloween.
ISBN: 9789002273841 • € 9,99 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Degas Hc01.
Ricard Efa
Rubio, Salva
Uitg: Ballon Media N.V.
Klassiek album
NUR: 360
Hardback

Emma En
Charlotte 06. Een
Nieuw Schooljaar
Vol Verrassingen
Lena Sayaphoum
Hamon, Jerome
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Lucky Luke Door 05.
Lekker Smeuig
Ralf König
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Emma herenigt zich met Jake, Misha en
Heloise, maar realiseert zich al snel dat ze
dit jaar niet in dezelfde klas zullen zitten.
Maakt niet uit, dat weerhoudt hem er
niet van om met hen te dansen. Terwijl ze
opgetogen haar eerste commerciële dansles
volgt, ontdekt ze dat een student in haar
klas dezelfde passie deelt als zij. Zal dat
genoeg zijn...

Lucky Luke geniet van een welverdiende
vakantie. Hij gaat melkkoeien hoeden “ hij
is en blijft een cowboy “ ver van de desperado's, en ontdekt de smaak van chocolade. Maar door de handtekeningenjagers,
het stamhoofd van de Chicorei en twee
cowboys, die wel van een robbertje vechten houden, denkt hij bijna met weemoed
terug aan de Daltons

ISBN: 9789085586340 • € 7,50 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9782884719537 • € 8,99 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Fc De Kampioenen
115. Gespuis In Huis
Tom Bouden
Leemans, Hec
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Nero Integraal
Hc10. De Stallaert
Jaren 10/10
Dirk Stallaert
Sleen, Marc
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 192

Edgar Degas was de grondlegger van de
impressionistische beweging waarvan hij
een van de meest genadeloze critici was.
Te bohemien voor de bourgeois en te bourgeois voor de kunstenaars een man van
paradoxen. Een eenzaat die hield van een
enkele vrouw, zonder haar ooit het hof te
maken. Aan het einde van haar leven duik
je als lezer, in haar...

Terwijl de mannen op weekend vertrekken
om een belangrijke match bij te wonen,
besluiten de vrouwen er ook op uit te trekken naar de Ardennen. Ze belanden in een
gehuurde vakantiewoning. De omgeving
is rustgevend en idyllisch. Maar er zijn
kapers op de kust. Twee boeven, die net de
gevangenis hebben verlaten, willen om een
of andere reden de...

Wanneer in 1993 het Nero-album Barbarijse vijgen verschijnt, stelt geestelijke vader
Marc Sleen zijn nieuwe medewerker Dirk
Stallaert voor. Tien jaar lang zal Stallaert
Nero in beeld brengen en naar nieuwe
creatieve toppen sturen. Sleen legt zich toe
op het uitwerken van de scenario’s en laat
zijn fantasie daarbij de vrije loop. Met een
reeks...

ISBN: 9789064219030 • € 22,95 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002271861 • € 6,99 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002270833 • € 29,99 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Dokus
De Leerling 26.
Genoeg Gelachen!
Godi
Zidrou

Lady S. 15.
In De Muil Van De
Tijger
Philippe Aymond
Hamme, Jean Van

Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Was het leven vóór Karel de Grote gewoon
lange, ononderbroken vakanties? En welke
saaie haat dreef de rijkelijk bebaarde
keizer ertoe er een einde aan te maken
op de dag dat hij de school uitvond? Door
haar schuld is Ducobu's leven een "nooit
eindigend schooljaar" geworden. Maar deze
compilatie van zijn beste terug naar school
grappen herinnert...

Shania Rivkas, alias Lady S, geniet van
een deugddoende vakantie op het eiland
Java, samen met haar tante, die lijdt aan
de ziekte van Alzheimer. Ze maakt van
de gelegenheid gebruik om een bezoek te
brengen aan Doug Adams, een Amerikaans
diplomaat die ooit haar geliefde was.
Wanneer ze een nacht bij hem doorbrengt,
ontdekt Lady S dat Doug en zijn...

ISBN: 9789064219122 • € 7,50 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439393 • € 8,99 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Raven Hc02.
Helse Contreien 2/3
Mathieu Lauffray
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

ISBN: 9789085586241 • € 16,95 • 6-10-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
Ridders Van
Heliopolis
Integraal Hc00.
Jeremy Petiqueux
Jodorowsky, Alejandro

Sport Collectie Barcelona 02. Voor
Altijd Barcelona
Cesc Dalmases
Torrents, Eduard

Uitg: Ballon Media N.V.
Klassiek album
NUR: 360
Hardback

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Het lot van Lodewijk XVII, die op zijn
tiende overlijdt in de kerkers van de Temple, is een van de grootste mythes van de
Franse geschiedenis. Een romanesk lot dat
Jodorowsky met brio herschrijft in deze
geweldige esoterische fabel. De virtuoze
tekenstijl van Jérémy geeft de Ridders van
Heliopolis de kracht van een episch fresco
waarin de geheimen...

ISBN: 9789031438570 • € 9,50 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462941434 • € 45,00 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Roodbaard, Nieuwe
Avonturen Van 02.
Gehangen Maar Niet
Dood 2/2
Stefano Carloni
Kraehn, Jean-Charles
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Supergroom 02. De
Olympische Oorlog
Yoann
Vehlmann, Fabien
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 88

Parelwitte stranden, een heerlijk zonnetje
nee, het is geen idyllische vakantie maar
wel de harde realiteit van de Worldwide
Olympic War (WOW), de strijd tussen de
grootste superhelden van de wereld. Maar
Supergroom is niet uit eigen beweging afgezakt naar het paradijselijke plekje. Hij is
ontvoerd en op het eiland gedropt, terwijl
Spip wordt...

ISBN: 9789085586357 • € 8,99 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439188 • € 9,95 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback

Er was eens een berooide ridder en een
mooie prinses die opgesloten zat Arzhur
wordt geminacht door zijn vroegere
wapenbroeders, door een misdaad die
een blijvende smet op zijn blazoen is. Hij
zwalpt van de taverne naar het slagveld,
op zoek naar een nieuw contract om zijn
beurs te spekken. Op een nacht stellen drie
geheimzinnige oude vrouwen...
ISBN: 9789031439423 • € 19,95 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Gevangen door de Spectre, achtervolgd
door de Spanjaarden en verraden door de
Engelsen, Roodbaard, Eric, Baba en Triplelegged lijken erg slecht af in dit nieuwe
deel. Terwijl een onverwachte bondgenoot
weer verschijnt om hen te helpen, bereiden
de tegenstanders zich voor om Roodbaard
en zijn familie te verpletteren ... Maar de
demon van de...

Roodbaard, Nieuwe
Avonturen Van Hc02.
Gehangen Maar Niet
Dood 2/2
Stefano Carloni
Kraehn, Jean-Charles

Tenebreuse Hc01.
Schaduwrijk 1/2

Suske En Wiske
Junior 06.
Charel Cambré
Duchateau, Kim
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 32

Urbanus Special
01. De SchrikmergSpecial
Willy Linthout
Urbanus
Uitg: WPG Uitgevers
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 120
ISBN: 9789002272677 • € 9,99 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Vreemde Vogels 02.
Alain Sirvent
Garrera, Jean-Luc
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Gevangen door de Spectre, achtervolgd
door de Spanjaarden en verraden door de
Engelsen, Roodbaard, Eric, Baba en Triplelegged lijken erg slecht af in dit nieuwe
deel. Terwijl een onverwachte bondgenoot
weer verschijnt om hen te helpen, bereiden
de tegenstanders zich voor om Roodbaard
en zijn familie te verpletteren ... Maar de
demon van de...

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. De ideale strip voor...

Alles, maar dan ook alles over vogeltjes!
Ze zitten overal om ons heen, in de lucht,
in de bomen, in de tuin. Ze zijn zelfs onze
taal al binnengedrongen: 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 zuidereilandkiwi al...

ISBN: 9789085586364 • € 16,95 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002272653 • € 6,99 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462108141 • € 7,50 • 6-10-2021
• Levering voor rekening
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Strips - Nederlandstalig
De Wouden Van
Opaal 12.
De Verbolgen Vonk
Stefano Martino
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48
Luksand, Darko's erfgenaam, bezoekt in
het geheim de Academie van het Licht om
magie te studeren. Tegelijkertijd zijn Alta
en Rodombre op zoek naar een geleerde die
de stokken kan ontcijferen die het waargebeurde verhaal van Darko vertellen. En
hen kan leiden naar een bijzondere schat.
ISBN: 9789088867385 • € 9,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening

Douwe Dabbert
Hc22. Terug Naar
Het Verborgen
Dierenrijk
Piet Wijn
Roep, Thom
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 362
Hardback
Pag: 52
Het verborgen dierenrijk, waar sprekende
dieren leven alsof het mensen zijn… Het
is al weer tweeëntwintig jaar geleden dat
Douwe Dabbert er was. Tot zijn grote verbazing ontmoet hij op een avond de beer
Thorm, een oude bekende die gevangen
wordt gehouden en als kermisattractie
wordt uitgebuit. Douwe bevrijdt zijn oude
vriend en belooft hem terug...

Ekho,
De Spiegelwereld 10.
Een Geest In Peking
Alessandro Barbucci
Arleston, Christophe

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

ISBN: 9789088867392 • € 19,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening

Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48
De verzetsgroep Haas beraamd een overval op een treintransport om een aantal
stakingsleiders te bevrijden. Maar de zaken
worden ingewikkeld als een andere verzetsgroep op het moment van de overval
verschijnt met een compleet ander plan.
ISBN: 9789088867286 • € 9,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867101 • € 19,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening

De Wouden Van
Opaal Hc12.
De Verbolgen Vonk
Stefano Martino
Arleston, Christophe

Luksand, Darko's erfgenaam, bezoekt in
het geheim de Academie van het Licht om
magie te studeren. Tegelijkertijd zijn Alta
en Rodombre op zoek naar een geleerde die
de stokken kan ontcijferen die het waargebeurde verhaal van Darko vertellen. En
hen kan leiden naar een bijzondere schat.

Haas 07. Ontspoord
De biesbosch in
oorlogstijd
Fred De Heij
Bavel, Rob Van

Voor een nieuwe show op Broadway gaan
Fourmille, Yuri en Sigisbert naar Peking
om circusartiesten te rekruteren. Maar de
meest gegadigden komen uit een Shaolinklooster en die moeten de reis naar de
poorten van Tibet maken. Dan wordt
Fourmille bezeten door een geest die geobsedeerd is om een Go-spel af te maken dat
300 jaar eerder in Beijing is...

Haas Hc07.
Ontspoord
De biesbosch in
oorlogstijd
Fred De Heij
Bavel, Rob Van
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64
De verzetsgroep Haas beraamd een overval op een treintransport om een aantal
stakingsleiders te bevrijden. Maar de zaken
worden ingewikkeld als een andere verzetsgroep op het moment van de overval
verschijnt met een compleet ander plan.
ISBN: 9789088867293 • € 19,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867347 • € 9,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening

Douwe Dabbert 22.
Terug Naar Het
Verborgen
Dierenrijk
Piet Wijn
Roep, Thom

Ekho,
De Spiegelwereld
Hc10.
Een Geest In Peking
Alessandro Barbucci
Arleston, Christophe

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 362
Paperback
Pag: 52

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Nevada 02.
Route 99
Colin Wilson
Pecau, Jean-Pierre
Uitg: Uitgeverij L
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Het verborgen dierenrijk, waar sprekende
dieren leven alsof het mensen zijn… Het
is al weer tweeëntwintig jaar geleden dat
Douwe Dabbert er was. Tot zijn grote verbazing ontmoet hij op een avond de beer
Thorm, een oude bekende die gevangen
wordt gehouden en als kermisattractie
wordt uitgebuit. Douwe bevrijdt zijn oude
vriend en belooft hem terug...

Voor een nieuwe show op Broadway gaan
Fourmille, Yuri en Sigisbert naar Peking
om circusartiesten te rekruteren. Maar de
meest gegadigden komen uit een Shaolinklooster en die moeten de reis naar de
poorten van Tibet maken. Dan wordt
Fourmille bezeten door een geest die geobsedeerd is om een Go-spel af te maken dat
300 jaar eerder in Beijing is...

Nevada Marquez schakelt tussen twee
werelden: die van de herinneringen aan
de verovering van het Wilde Westen en
die van het meedogenlozere Hollywood en
de opkomende filmindustrie. Als verantwoordelijke voor het welvaren van de
filmstudio's. Nevada heeft verschillende
opdrachten lopen, maar die laat hij allemaal schieten wanneer hij verstrikt...

ISBN: 9789088867095• € 9,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867354 • € 19,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867361 • € 9,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Strips - Nederlandstalig
Nevada Hc02.
Route 99 2/3
Colin Wilson
Pecau, Jean-Pierre

Asterix 39. Asterix
En De Griffioen
Didier Conrad
Ferri, Jean-Yves

Uitg: Uitgeverij L
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Uitg: Albert René
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Nevada Marquez schakelt tussen twee
werelden: die van de herinneringen aan
de verovering van het Wilde Westen en
die van het meedogenlozere Hollywood en
de opkomende filmindustrie. Als verantwoordelijke voor het welvaren van de
filmstudio's. Nevada heeft verschillende
opdrachten lopen, maar die laat hij allemaal schieten wanneer hij verstrikt...

Asterix, Obelix en Idefix beginnen aan hun
39ste avontuur. Samen met de beroemde
Gallische druïde zijn ze klaar voor een
lange reis vol met raadsels, in het spoor
van een wonderbaarlijk en angstwekkend
wezen. Maar wat is dit vreemde creatuur?
Het lijkt op een mysterieus creatuur met
een indrukwekkend stel tanden en de
geduchte kromme navel van...

ISBN: 9789088867378 • € 19,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9782864976134 • € 6,95 • 21-10-2021
• Levering voor rekening
catgenforcetextbelowlasttable

Ythaq 17.
De Grot Van
Gezichten
Adrien Floch
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48
Terwijl de woeste Surkun'hr de melkweg
verovert is Graniet de laatste hoop van
de Federatie. In de mysterieuze Grot van
gezichten kan ze haar kracht terugkrijgen
en de aanstraande aanval het hoofd bieden.
Geleid door een mysterieuze vreemdeling
met meerdere identiteiten, daalt ze af in de
tunnels van de grot, terwijl Narvarth en
Danaëlle de...
ISBN: 9789088867323 • € 9,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening

Ythaq Hc17.
De Grot Van
Gezichten
Adrien Floch
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
SF album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48
Terwijl de woeste Surkun'hr de melkweg
verovert is Graniet de laatste hoop van
de Federatie. In de mysterieuze Grot van
gezichten kan ze haar kracht terugkrijgen
en de aanstraande aanval het hoofd bieden.
Geleid door een mysterieuze vreemdeling
met meerdere identiteiten, daalt ze af in de
tunnels van de grot, terwijl Narvarth en
Danaëlle de...
ISBN: 9789088867330 • € 19,95 • 13-10-2021
• Levering voor rekening
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Herdukken - Nederlandstalig
De Wouden Van
Opaal 05.
De Wortelstad
Patrice Pellet
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 52

De Blauwbloezen 45.
Oproer In New York
Willy Lambil
Cauvin, Raoul

De Blauwbloezen 25.
Blauwen En Bulten
Willy Lambil
Cauvin, Raoul

Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Centraal in de wereld van De Wouden
van Opaal staat de jeugdige en sympathieke Darko, de zoon van een eenvoudige
handwerksman, die voorbestemd is de
rol van Uitverkorene te vervullen. Hij is
degene die de volkeren moet redden die in
harmonie met de natuur in het onmetelijk
grote woudlandschap van Opaal leven.
Eerst moet hij de in een ver verleden...

De reeks "De Blauwbloezen" is een geslaagde mengeling van avontuur en humor.
Cauvin gebruikt - zoals hij wel meer doet
- historische anekdotes uit de Amerikaanse
burgeroorlog om ons hilarische verhalen
te vertellen over de perikelen in het leger,
waar de hoogste officieren niet per se
de slimste zijn... Willy Lambil heeft zich
uitstekend...

Het Noordelijke leger wil een andere
koers varen wat betreft het paardenregiment en zijn cavalerie. Ze laten kamelen
overschepen om die in te zetten in de strijd
met de Zuidelijken, omdat ze schijnbaar
wendbaarder zijn. Aan Blutch en Chesterfield wordt de opdracht toevertrouwd
de beesten naar hun eindbestemming te
begeleiden.

ISBN: 9789088867248 • € 9,95 • 7-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031424269 • € 8,25 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031411023 • € 8,25 • 6-10-2021
• Levering voor rekening

Inguinis Hc01.
Nicolas Guenet
Even, Katia
Uitg: Dark Dragon Books
Erotiek album
NUR: 363
Hardback
Pag: 56

De Blauwbloezen 57.
Colorado Story
Willy Lambil
Cauvin, Raoul

De Blauwbloezen 56.
Tand Om Tand
Willy Lambil
Cauvin, Raoul

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In dit nieuwe verhaal betreed je de wereld
van de Vestaalse maagden en de priesteressen die het heilige vuur bewaken. In
de tempel van de godin Vesta wordt niet
gespot met maagdelijkheid. Kwelling en
veroordeling vallen ten deel aan een ieder
die een van deze heilige dochters durft te
ontmaagden. Zelfs als zij de ontmoeting
uitlokt...

Het leger van de Noordelijken wordt langs
achteren bestookt door een bende huurlingen in loondienst van kapitein Miller, een
beruchte voorstander van de slavernij. De
legerstaf wil het gekonkel van dat uitschot
stoppen en beslist om twee mannen te
laten infiltreren. De spionnen moeten
achterhalen wie de geldschieters van de
bende zijn en hoe de...

Gedaan met de loopbaan van Chesterfield
in het leger! De heroïsche uitvallen en hoog
oplaaiende ruzies met Blutch zijn voorgoed
verleden tijd, want Chesterfield keert terug
naar zijn burgerleven om te trouwen... met
de moeder van zijn dochter. Chesterfi eld
vader! Dat had niemand verwacht, hijzelf
in de laatste plaats. Maar iets zegt hem
dat dit...

ISBN: 9789463735094 • € 19,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031432707 • € 8,25 • 4-8-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031431816 • € 8,25 • 6-10-2021
• Levering voor rekening
catgenforcetextbelowlasttable

Inguinis Hc02.
Nicolas Guenet
Even, Katia
Uitg: Dark Dragon Books
Erotiek album
NUR: 363
Hardback
Pag: 56

Marsupilami Door
Hc01. Het Beest 1/2
Frank Pé
Zidrou
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 160

In dit nieuwe verhaal betreed je de wereld
van de Vestaalse maagden en de priesteressen die het heilige vuur bewaken. In
de tempel van de godin Vesta wordt niet
gespot met maagdelijkheid. Kwelling en
veroordeling vallen ten deel aan een ieder
die een van deze heilige dochters durft te
ontmaagden. Zelfs als zij de ontmoeting
uitlokt...

In de Palombische jungle wordt een marsupilami gevangen door de Chahuta-indianen. Ze verkopen hem aan smokkelaars
van exotische dieren. Het dier belandt
uiteindelijk in de haven van Antwerpen,
ook in de jaren 50 al een draaischijf voor
illegale handel. De marsupilami slaagt erin
te vluchten naar de voorsteden van Brussel
waar hij onderdak vindt...

ISBN: 9789463735100 • € 19,95 • 14-7-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031438549 • € 29,95 • 4-8-2021
• Levering voor rekening
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Comics, Graphic Novels & Manga - Engelstalig
Black Panther (09):
The Intergalactic
Empire Of Wakanda
Part 4
Ta-Nehisi Coates
Sprouse C
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136
The final volume of Ta-Nehisi Coatesâ€™
landmark run is the end of an era for the
Black Panther! The story reaches a tipping point as the ruthless Nâ€™Jadaka
comes for Earth! To protect our planet
from Nâ€™Jadakaâ€™s violent invasion,
Wakanda must go to war against its own
futureand its first, best and only hope lies
in the Panther! But where...

Night Bus
Zuo Ma
Uitg: Farrar Straus Giroux
Graphic Novel
NUR: 360
Paperback
Pag: 360

Journey through the countryside in this
magical realist debut from an underground
Chinese cartoonist.
ISBN: 9781770464650 • € 33,50 • 15-7-2021

I Am Not Starfire
Mariko Tamaki
Yoshitani, Yoshi
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 184

From New York Times bestselling author
Mariko Tamaki (Laura Dean Keeps Breaking Up with Me, Harley Quinn: Breaking
Glass) and artist Yoshi Yoshitani (Zatanna
and the House of Secrets) comes a story
about Mandy, the daughter of super-famous superhero Starfire.
ISBN: 9781779501264 • € 16,99 • 27-7-2021

ISBN: 9781302921101 • € 19,99 • 6-7-2021

M.O.D.O.K.
Jordan Blum
Hepburn, Scott
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Red Flowers
Yoshiharu Tsuge

Jujutsu Kaisen (11)
Gege Akutami

Uitg: Farrar Straus Giroux
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 284

Uitg: Viz Media
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 192

M.O.D.O.K. is the ruthless and brilliant
leader of the terrorist organization A.I.M.,
outsmarting heroes and outmaneuvering
all the cutthroat colleagues gunning for his
position. But when he begins to be haunted
by memories of a family he never had, it
leaves him unsure if there is something
more sinister behind these visions.

The influential cartoonist hits his stride
as he celebrates the charms and oddities of rural postwar culture. These vital
comics inspired a wealth of fictionalized
memoir from his peers and a desire within
the postwar generation to document and
understand the diversity of their country?s
culture.

ISBN: 9781302924904 • € 15,99 • 6-7-2021

ISBN: 9781770464346 • € 27,95 • 20-7-2021

Dceased:
Unkillables
Tom Taylor
Scott T
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 144

Discover what the villains of the DC Universe did during the events of DCeased!
ISBN: 9781779505965 • € 17,99 • 13-7-2021

Prijzen zijn onder voorbehoud

The Union:
The Britannia
Project
Paul Grist
Di Vito, Andrea
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

Yuji Itadori is resolved to save the world
from cursed spirits, but he soon learns that
the best way to do it is to slowly lose his
humanity and become one himself!
ISBN: 9781974722846 • € 10,95 • 3-8-2021

The Sandman
The Deluxe Edition
Book 3
Neil Gaiman
Uitg: DC Comics
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 552

The grand unveiling of the Union! A team
of super heroes gathered from all across
the United Kingdom â€” including Union
Jack, Snakes, Kelpie, Choir and their fearless leader, Britannia! But when the alien
god Knull and his symbiote dragons attack
Earth, the fledgling team find themselves
immediately pushed to their limits!

Neil Gaiman s award-winning masterpiece
The Sandman, is finally being collected for
the first time in deluxe hardcover format!
The critically acclaimed series continues
here, filled with the art from the medium
s most gifted talent and now in a showstopping hardcover edition perfect for any
collector s library.

ISBN: 9781302924416 • € 15,99 • 20-7-2021

ISBN: 9781779510273 • € 49,99 • 3-8-2021
• Levering voor rekening
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Comics, Graphic Novels & Manga - Engelstalig
Star Wars Legends
Epic Collection:
The Original Marvel
Years (05)
Jo Duffy
Frenz R
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 496
Determined to rescue Han Solo from his
carbonite prison, the heroes of the Rebel
Alliance undertake mission after mission
to track him down…while staying one step
ahead of the Empire! But Darth Vader remains equally determined to capture Luke
Skywalker, and — with the evil Emperor
Palpatine — prepares one final trap to
reunite father and son. It...

One Piece (97)
Eiichiro Oda

The Waiting
Keum Suk Gendry-Kim

Uitg: Viz Media
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 200

Uitg: Farrar Straus Giroux
Graphic Novel
NUR: 360
Paperback
Pag: 256

As a child, Monkey D. Luffy dreamed of
becoming King of the Pirates. But his life
changed when he accidentally gained the
power to stretch like rubber...at the cost
of never being able to swim again! Years,
later, Luffy sets off in search of the One
Piece, said to be the greatest treasure in
the world...

The story began with a mother's confession...sisters permanently separated by a
border during the Korean War
ISBN: 9781770464575 • € 27,95 • 4-9-2021

ISBN: 9781974722891 • € 10,95 • 19-8-2021

ISBN: 9781302929893 • € 39,99 • 10-8-2021

The New 52
10th anniversary
deluxe edition
Geoff Johns
Reis I
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 400
DC returns with a new Deluxe Edition
collection of the greatest first issues. This
volume collects All Star Western #1, Animal Man #1, Aquaman #1, Justice League
Dark #1, Demon Knights #1, Voodoo #1,
Justice League #1, Wonder Woman #1,
Action Comics #1, Batman #1, and The
Flash #1.

X-Men (03)
Jonathan Hickman
Cassara, Joshua

Basketful Of Heads
Joe Hill
Leomacs

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 160

Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 184

Omega Red is harboring a deadly secret
â€” and now X-Force may have to cross
a dangerous line to keep the nation of
Krakoa safe! But nothing compares to the
trust broken by the interrogation of one of
their own.

#1 New York Times bestselling author Joe
Hill asks, With a cursed Viking axe, what
can you accomplish? and June Branch is
ready to answer!
ISBN: 9781779512574 • € 17,99 • 7-9-2021

ISBN: 9781302924911 • € 17,99 • 24-8-2021

ISBN: 9781779510310 • € 29,99 • 10-8-2021

Chainsaw Man (06)
Tatsuki Fujimoto
Uitg: Viz Media
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 192

Denji was a small-time devil hunter just
trying to survive a harsh world. After being killed on a job, Denji is revived by his
pet devil-dog Pochita and becomes something new and dangerous—Chainsaw Man!
ISBN: 9781974720712 • € 10,95 • 19-8-2021

Justice League Dark:
The New 52 Omnibus
Peter Milligan
Janin M

Batman / Fortnite:
Zero Point
Christos Gage
Brown R

Uitg: DC Comics
Comics
Hardback

Uitg: Penguin US
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

Earth's magic used to belong to them...
and they want it back. With Earth's
magic being threatened, it's up the the new
Justice League Dark to find out where this
threat is coming from! Wonder Woman
will have to lead this misfit magic mix
of Zatanna, Swamp Thing, Man-Bat, and
Detective Chimp against enemies they've
never before imagined! And...

A crack splits the sky above Gotham City...
a tear in reality itself. This rift pulls the
Dark Knight into a bizarre and unfamiliar
world, with no memory of who he is or
where he came from...Batman has been
drawn into Fortnite!
ISBN: 9781779510563 • € 24,99 • 7-9-2021

ISBN: 9781779513137 • € 150,00 • 1-9-2021
• Levering voor rekening
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Batman: Curse Of
The Whithe Knight
Sean Murphy
Janson K
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 272

Ancient curses are awoken and timeless
secrets are revealed in this Eisner Award
nominated and explosive sequel to the
critically acclaimed blockbuster Batman:
White Knight from writer/artist Sean
Murphy!
ISBN: 9781779512581 • € 24,99 • 7-9-2021

Library
Michael Dumontier
Farber N
Uitg: Farrar Straus Giroux
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 100

Library is a collection of paintings by two
of Canada’s most influential contemporary artists, Michael Dumontier and Neil
Farber. From the simple premise of the
book title comes a series of images that
are laugh-out-loud funny. A collection of
book covers adorned with titles painted
in simple handwritten fonts are displayed
on brightly colored hardboard. Each book
forms part of an ongoing series Dumontier
and Farber started in 2009

Batman:
The Court Of Owls
Deluxe Edition
Scott Snyder
Capullo G
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 368

The Low, Low Woods
Carmen Maria Machado
Dani
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 160

Hidden for years, a secret organization
known as the Court of Owls suddenly
surfaces in Gotham City. But why? As Batman begins to unravel the deadly mystery,
he discovers a conspiracy going back to
his youth and beyond to the origins of the
city he's sworn to protect. Could the Court
of Owls, once thought to be nothing more
than an urban myth, be...

From New York Times bestselling author
Carmen Maria Machado (Her Body And
Other Parties, In The Dream House) comes
a story so horrifying you won't dare to
forget! There's something in the woods...
Shudder-to-Think, Pennsylvania, has been
on fire for years. The woods are full of rabbits with human eyes, a deer woman who
stalks hungry girls,...

ISBN: 9781779512598 • € 34,99 • 14-9-2021

ISBN: 9781779513120 • € 17,99 • 21-9-2021

Superman & Lois
Lane:
The 25Th Wedding
Anniversary Deluxe
Dan Jurgens
Various
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 208

Wonder Woman:
Agent Of Peace
Amanda Conner
Sampere D
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 192

The marriage of Clark Kent and Lois Lane
is a special and historical moment! From
some of comics greatest talents, comes
Superman & Lois Lane: The 25th Wedding
Anniversary Deluxe Edition! Sometimes
even a hero needs advice in relationships,
and when Superman needs a listening ear
there's no one better for the job than Wonder Woman! Catch all...

Follow Wonder Woman on her sensational
adventures as she travels across the globe
upholding her values of strength, truth,
empowerment and peace. This collection features classic characters from the
Wonder Woman mythos like, Steve Trevor,
Etta Candy, and Cheetah, and takes Diana
Prince on adventures that will put her up
against opponents like...

ISBN: 9781779510334 • € 34,99 • 14-9-2021

ISBN: 9781779512833 • € 19,99 • 21-9-2021

ISBN: 9781770464124 • € 24,95 • 7-9-2021

The Next Batman:
Second Son
John Ridley
Akins T
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 128

Discover the origin of the new Dark
Knight, Tim "Jace" Fox! The estranged
son of billionaire Lucius Fox has returned
to Gotham City and taken on the mantle
of Batman after being away for years.
Where has the eldest son of one Gotham's
premiere families been for these 'missing'
years and how did he become Gotham’s
New Protector? Tim “Jace” Fox...
ISBN: 9781779513601 • € 27,95 • 7-9-2021

Secret Life
Theo Ellsworth
Vandermeer Jeff
Uitg: Farrar Straus Giroux
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 184

To the west: trees. To the east: a mall.
North: fast food. South: darkness. And at
the centre is The Building, an office building wherein several factions vie for dominance. Inside, the walls are infiltrated with
vines, a mischief of mice learn to speak
English, and something eerie happens once
a month on the fifth floor. In Secret Life,
Theo Ellsworth uses a deep-layered style
to interpret Nebula award-winning author
Jeff VanderMeer’s short story.

Superman:
Action Comics (05):
House Of Kent
Brian Michael Bendis
Romita J
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 184
The final epic collection of action-packed
Superman adventures written by comics
icon Brian Michael Bendis and illustrated
by legendary artist John Romita Jr! The
House of Kent, Superman, Superboy,
Supergirl, the Legion of Super-Heroes’
Brainiac 5, and Young Justice’s Conner
Kent must all unite to face an enemy from
another dimension unleashed...
ISBN: 9781779512710 • € 17,99 • 28-9-2021

ISBN: 9781770464032 • € 27,95 • 21-9-2021
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Wonderful Women
Of The World
Laurie Halse Anderson

This Is How I Disappear
Mirion Malle

Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 208

Uitg: Farrar Straus Giroux
Graphic Novel
NUR: 360
Paperback
Pag: 208

Wonder Woman has been an inspiration
for decades, and while not everyone would
choose her star-spangled outfit for themselves, her compassion and fairness are
worthy of emulation. We’ll be presenting
tales of the real-world heroes who take up
Diana’s mantle and work in the fields of
science, sports, activism, diplomacy, and
more!

An affecting glimpse into the ways millennials cope with mental health struggles Clara’s at a breaking point. She’s
got writer’s block, her friends ask a lot
without giving much, her psychologist is
useless, and her demanding publishing job
leaves little time for self care. She seeks
solace in the community around her, yet,
while her friends...

ISBN: 9781779503787 • € 16,99 • 28-9-2021

ISBN: 9781770464612 • € 24,95 • 5-10-2021

Jujutsu Kaisen (12)
Gege Akutami
Uitg: Viz Media
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 192

In a world where cursed spirits feed on unsuspecting humans, fragments of the legendary and feared demon Ryomen Sukuna
were lost and scattered about. Should any
demon consume Sukuna’s body parts, the
power they gain could destroy the world
as we know it. Fortunately, there exists
a mysterious school of Jujutsu Sorcerers
who exist to protect the precarious existence of the living from the supernatural!
ISBN: 9781974722853 • € 10,95 • 28-10-2021

Aquaman:
80 Years Of The King
Of The Seven Seas
Deluxe Edition
Geoff Johns
Reis I
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 440

Tunnels
Rutu Modan

Spy X Family (06)
Tatsuya Endo

Uitg: Farrar Straus Giroux
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

Uitg: Viz Media
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 200

DC celebrates the 80-year history of the
King of the Seven Seas, Aquaman! This
new hardcover includes Aquaman's most
memorable appearances, from his 1940's
debut in the pages of More Fun Comics
#73 to recent classics from top creators
including Geoff Johns and more! Discover
the stories that shaped the hero of the
seas! Collects stories from...

A race for the Ark of the Covenant finds an
exploration into the ethics and world of
the international antiquity trade When
a great antiquities collector is forced to
donate his entire collection to the Hebrew
University in Jerusalem, Nili Broshi sees
her last chance to finish an archaeological
expedition begun decades earlier?a dig that
could...

ISBN: 9781779510198 • € 29,99 • 29-9-2021

ISBN: 9781770464667 • € 27,95 • 12-10-2021

Master spy Twilight is unparalleled when
it comes to going undercover on dangerous
missions for the betterment of the world.
But when he receives the ultimate assignment to get married and have a kid he may
finally be in over his head!
ISBN: 9781974725137 • € 10,95 • 28-10-2021

catgenforcetextbelowlasttable

My Hero Academia
(29)
Kohei Horikoshi
Uitg: Viz Media
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 184

Midoriya inherits the superpower of the
world's greatest hero, but greatness won't
come easy.
ISBN: 9781974725106 • € 10,95 • 30-9-2021

Chainsaw Man (07)
Tatsuki Fujimoto
Uitg: Viz Media
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 200

Denji was a small-time devil hunter just
trying to survive a harsh world. After being killed on a job, Denji is revived by his
pet devil-dog Pochita and becomes something new and dangerous—Chainsaw Man!
ISBN: 9781974720965 • € 10,95 • 28-10-2021
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RICHEMOND - bennato - Poupelin

1. leed boven glorie

SC DEEL 1
AUGUSTUS
2021

Nieuwe historische
reeks van 5 delen.

1380. Een oorlog, die uiteindelijk honderd
jaar zal duren, zet Frankrijk in vuur en
vlam. De grote koning Karel V de Wijze
heeft de Engelsen verslagen, de vrede
lijkt nabij. Tot de vorst sterft, en zijn
erfgenaam overlaat aan de grijpgrage
klauwen van zijn broers. Zullen zij de
kroon verdedigen of laten verscheuren
door hun hebzucht? Hoe kan een koning
van amper elf jaar oud voorkomen dat
de kroon breekbaar wordt als glas?

SC DEEL 1+2
AUGUSTUS
2021

Lees ook de vervolgreeks DE LEMEN TROON,
getekend door Theo (Murena). Nu in softcover!
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