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puiNhopeN vaN sari 
02.
Johan Neefjes
Uitg: Hanabi Publishers
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 104

Geniet 104 pagina's lang van het geweldige 
tekenwerk van Johan Neefjes en beleef 
hoe het mysterie rond Sari zich langzaam 
ontrafelt.

ISBN: 9789493204003 • € 14,95 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

bff's 10. Waar is dat 
feestje?
Philippe Fenech
Cazenove, Christophe
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De grappige, knorrige of knettergekke 
vriendin… Welke BFF ben jij?! Geheimzin-
nigheid troef bij de BFF’s. Iedereen werkt 
mee aan een knalverjaardag voor Jess. En 
Jess mag natuurlijk niets te weten komen, 
anders valt het feestje in het water. Maar 
het is verrekt lastig om niets te zeggen als 
je elkaar normaal alles toevertrouwt. Maar 
als je als BFF...

ISBN: 9789462107526 • € 7,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

bollie eN billie 05. 
billie eN de belleN
Roba
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Bollie, een kleine jongen zoals alle andere, 
heeft als beste vriend zijn speelse cock-
erspaniël Billie. Naast Billie heeft Bollie 
nóg een grote liefde: Caroline, 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: 9789031438365 • € 7,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

bollie eN billie 06. 
Weet je Nog, billie?
Roba
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Bollie, een kleine jongen zoals alle andere, 
heeft als beste vriend zijn speelse cock-
erspaniël Billie. Naast Billie heeft Bollie 
nóg een grote liefde: Caroline, 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: 9789031438372 • € 7,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

brugpieper roos 
viNk 00. geestig
Jan Vriends
Uitg: Syndikaat
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Voor de Tinadagen in september 2020 ver-
schijnt het vierde deel van Roos!

ISBN: 9789078403982 • € 8,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

de grote zeeslageN 
hc12. No ryaNg
Q-Ha
Delitte, Jean-Yves
Uitg: Ballon Media N.V.
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

1598. Wanneer een admiraal legende 
wordt. Zes jaar al sleept de oorlog aan tus-
sen het Japanse rijk van Toyotomi Hidey-
oshi tegen de alliantie van de Mingdynastie 
(China) en de Joseondynastie (Korea). 
Na Hideyoshi’s dood verzandt Japan in 
interne strijd om de leiding over het land. 
Steeds meer daimio’s willen hun troepen 
uit Koreaans grondgebied...

ISBN: 9789462941373 • € 17,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

de Wolf hc00.
Jean-Marc Rochette
Merlet, Isabelle
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 112

Hoe moet de mens zich verhouden 
tegenover het dierenrijk? Rochette en 
Bocquet situeren hun verhaal in het hart 
van het Massif des Écrins, in de vallei van 
de Vénéon. Een grote witte wolf en een 
herder gaan een hevige strijd aan, tot aan 
hun limieten, voor ze het op een akkoordje 
gooien en een manier vinden om samen te 
leven. Rochette bezingt het...

ISBN: 9789030376774 • € 22,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

ÉÉN secoNde later 
hc00.
Eric Maltaite
Zidrou
Uitg: Ballon Media N.V.
Detective/Thrillers
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Blandine Lefranc lijkt wat op Natasja: 
de figuur van een knappe airhostess die 
als stripteaseuse in een obscure bar in de 
States is beland. Ze heeft een klant. Maar 
terwijl de schoonheid zich laag na laag uit-
kleedt, heupwiegend op het ritme van The 
Stripper, voelt ze dat er haar tweelingzus 
Aline iets ernstig is overkomen. De twee 
zussen zien...

ISBN: 9789031438440 • € 17,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

game over 19. 
beauty trap
Midam
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Eenvoudiger kan moeilijk voor een vid-
eospel: 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 ge-
meenst, met maar één doel in hun virtuele 
leven: zorgen dat hij haar niet redt. En als 
ze bovendien een kans zien om het tweetal 
af te slachten,...

ISBN: 9789031438426 • € 7,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening
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govert suurbier 
hc01. iNtegrale 
editie
Delen 1 t/m 4
Laurant Verron
Yann
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 200

Govert Suurbier is een man met naam. 
Deze goede missionaris worstelt om door 
het bos de bomen te blijven zien. Het Vati-
caan vertrouwt de delicaatste en ondank-
baarste taken aan hem toe. De jonge pater 
Reinier Kneppelhout staat hem bij in zijn 
beproevingen. Toegegeven, de onstuimige 
novice heeft het niet makkelijk zich aan te 
passen aan de wereld...

ISBN: 9789064215988 • € 39,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

iroNs 03. 
verdWeNeN iN ujuNg 
batu
Luc Brahy
Roulot, Tristan
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Na de tsunami van 2004 worden nieuwe 
bruggen gebouwd om de dorpen met elkaar 
te verbinden. In Sinkis slepen de werken 
aan en blijven de bruggen onafgewerkt. 
Irons wordt ter plaatse gestuurd om de 
vertraging te onderzoeken. Het werk van 
de multinational Starbridge in vraag stel-
len, is een hachelijke bezigheid. Irons krijgt 
al snel te maken met een...

ISBN: 9789064215490 • € 8,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 301. 
feest iN zoNNedorp
Philippe Delzenne
Nys, Jef
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Driehonderd Jommeke-albums, dat vraagt 
om een uitbundig feest, zou je denken! 
Maar in Zonnedorp is iedereen het jubi-
leum van de beroemdste inwoner helemaal 
vergeten… of toch niet? Mie Gazet wil een 
groot verassingsfeest organiseren met het 
hele dorp en heel veel figuren uit de voor-
bije 300 Jommeke-avonturen. Het wordt 
een ware volkstoeloop in...

ISBN: 9789462107519 • € 6,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

jugurtha iNtegraal 
hc03. iNtegrale 
editie 3/4
Hermann
Vernal
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 184

Het verhaal van de Kabylische prins zou 
maar twee albums duren, maar het succes 
was zo groot dat Jean-Luc Vernal een ver-
volg moest verzinnen voor dit historische 
personage. De scenarist neemt Jugurtha 
mee op reis, van de punt van Armorica 
naar de Mekong. Een lange reis vol uit-
gestrekte en gevarieerde landschappen – 
die uit de verf komen dankzij de...

ISBN: 9789064217951 • € 37,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

keizeriN charlotte 
hc02. het rijk
Matthieu Bonhomme
Nury, Fabien
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 72

Sinds haar huwelijk met Maximiliaan 
van Oostenrijk valt Charlotte van de ene 
desillusie in de andere. Haar huwelijk-
sleven is een flop, dus ze zet alles op alles 
om de kroon van Mexico te veroveren. Als 
het keizerlijke paar aankomt in Veracruz, 
treffen ze er een bloedeloos land aan waar 
de strijd nog hevig woedt. De plaatselijke 
elite is...

ISBN: 9789462107557 • € 18,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

little Nemo hc00. 
(luxe editie)
Frank Pé
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel hc
NUR: 360
Hardback
Pag: 80

Frank Pé laat Little Nemo rondwande-
len in zijn poëtische en naturalistische 
droomwereld. Hij neemt hem mee naar het 
heden waar hij zijn dromerige reizen kan 
voortzetten, op zoek naar dromen van een 
andere artiest. Het verhaal is ontstaan uit 
een uitdaging van een galerijhouder aan 
Frank Pé: ‘Wat als je je eigen tekeningen 
rond Little Nemo zou...

ISBN: 9789031438686 • € 45,00 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

lotta 01.
Marloes De Vries
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Lotta houdt zielsveel van haar papa en 
haar zusje. Sinds de dood van haar mama, 
redden ze het met hun drietjes. Ook oma 
Toeps en Lotta's beste vriendin, Bien, heb-
ben een speciaal plekje in haar hart. Samen 
met deze vrolijke bende beleeft Lotta elke 
dag kleine en grote avonturen. Lotta is een 
meisje dat net ietsje anders in het leven 
staat dan...

ISBN: 9789462107533 • € 6,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

lucky luke 03. 
arizoNa
Morris
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Lucky Luke schiet te hulp als een 
goudtransport wordt overvallen. Een van 
de overvallers verliest zijn spoorradertje… 
en aan de hand daarvan weet Lucky Luke 
de daders op te sporen en te overmees-
teren. Ook Jolly Jumper laat zich niet 
onbetuigd...

ISBN: 9789031434749 • € 7,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

lucky luke 71. 
de profeet
Morris
Nordmann
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Dunkle, een ludieke prediker, bestookt 
de gevangenis waar de Daltons hun straf 
uitzitten met zijn preken over de duivel. 
Hij heeft het alsmaar over de verlossing 
en het pad van de vrijheid. Vooral Averell 
heeft daar wel oren naar en raadt zijn bro-
ertjes dan ook aan om Dunkle te volgen. 
Een daadwerkelijke ontsnapping is het 
resultaat. De gebroeders...

ISBN: 9782884714235 • € 7,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening
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Natasja iNtegraal 
hc05. 1989-1994
Francois Walthery
Mittei
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 192

Allemaal instappen voor een spannende 
vlucht met de beroemdste airhostess uit de 
stripwereld! Ga aan boord van deze inte-
grale voor drie avonturen boordevol spio-
nage, humor en actie waarin Natasja haar 
positie als stripheldin helemaal bevestigt. 
Dit vijfde deel van de integrale bundelt: 
Luchtspiegelingen, De riem van professor 
Dyffuus en De blonde...

ISBN: 9789031438341 • € 29,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

Nestor burma hc14. 
de ratteN vaN 
moNtsouris
Francois Ravard
Moynot, Emmanuel
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Chantage en inbraak gaan niet altijd goed 
samen! Parijs, zomer 1955. Burma wordt 
tegelijk ingeschakeld door twee klanten uit 
het 14e arrondissement. De ene, Ferrand, 
een medegevangene van tijdens de oorlog, 
roept de hulp van de detective in om een 
reeks inbraken te onderzoeken. De andere, 
Gaudebert, een rijk burgerman, wil achter-
halen wie hem...

ISBN: 9789030374657 • € 18,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

purple heart hc02. 
project blue bird
Guy Raives
Warnauts, Eric
Uitg: Ballon Media N.V.
Detective/Thrillers
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Hawaï, 1952. De erfgenaam van een rijke 
New Yorkse familie vliegt dwars door 
het raam van een luxehotel en maakt een 
dodelijke val. In zijn kamer, van binne-
nuit gesloten, wordt het lichaam van een 
vermoorde vrouw aangetroffen. Voor de 
politie is het duidelijk: moord gevolgd door 
zelfmoord. Maar dat is ondenkbaar voor de 
ouders van de jongeman. Ze...

ISBN: 9789064215995 • € 17,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

raNi 08. markieziN
Francis Valles
Hamme, Jean Van
Uitg: Ballon Media N.V.
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

De oorlog tussen Frankrijk en Engeland 
heeft ondertussen ook de kusten van hun 
afgelegen Indische kolonies bereikt. De 
Radja moet een kant kiezen terwijl de 
laaghartige Valcourt duistere plannen blijft 
beramen. Voor Jolanne is het moment voor 
de ultieme confrontatie eindelijk aange-
broken.

ISBN: 9789064215933 • € 8,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

robbedoes door 16. 
robbedoes bij de 
sovjets
Fabrice Tarrin
Neidhardt, Fred
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

De graaf van Rommelgem is verdwenen! 
Hij is ontvoerd door KGB-agenten… 
Russische wetenschappers hebben hem 
nodig om het communisme-gen over de 
hele wereld te verspreiden. Robbedoes en 
Kwabbernoot wanen zich heuse James 
Bonds. Ze infiltreren in de communistische 
wereld als reporters voor Vaillant, het 
communistische magazine uit die tijd – 
een...

ISBN: 9789031438297 • € 10,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

roodbaard, NieuWe 
avoNtureN vaN 01. 
gehaNgeN maar Niet 
dood 1/2
Stefano Carloni
Kraehn, Jean-Charles
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Roodbaard, Eric, Baba en Driepoot zijn nu 
kaapvaarders voor de koning. Ze gaan op 
jacht naar ‘het Spook’, een mysterieuze 
piraat die de planters van Pamticoe Sound 
afperst. Er ontspint zich een dodelijke 
kaapvaart tegen een gewetenloze tegen-
stander… Jean-Charles Kraehn en Stefano 
Carloni zorgen met dit verhaal voor een 
terugkeer door de grote...

ISBN: 9789085586081 • € 8,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

roodbaard, NieuWe 
avoNtureN vaN hc01. 
gehaNgeN maar Niet 
dood 1/2
Oplage 800 ex.
Stefano Carloni
Kraehn, Jean-Charles
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback / Pag: 56

Roodbaard, Eric, Baba en Driepoot zijn nu 
kaapvaarders voor de koning. Ze gaan op 
jacht naar ‘het Spook’, een mysterieuze 
piraat die de planters van Pamticoe Sound 
afperst. Er ontspint zich een dodelijke 
kaapvaart tegen een gewetenloze tegen-
stander… Jean-Charles Kraehn en Stefano 
Carloni zorgen met dit verhaal voor een 
terugkeer door de grote...

ISBN: 9789085586104 • € 16,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

team rafale 06. 
aNarchie 2012
Michel Lourenco
Zumbiehl, Frederic
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Schotland. De luchtaanval op de leiders 
van de G8 leidt tot opschudding binnen de 
Britse geheime diensten. Jessica en haar 
man staan onder verdenking en worden 
opgesloten, terwijl Tom voor diefstal wordt 
opgepakt. De mysterieuze, revolutionaire 
groepering Anarchy 2012 trekt zich terug 
op een geheime basis in de Noordzee, waar 
ze hun volgende...

ISBN: 9789031438402 • € 8,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

team rafale hc06. 
aNarchie 2012
Michel Lourenco
Zumbiehl, Frederic
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Schotland. De luchtaanval op de leiders 
van de G8 leidt tot opschudding binnen de 
Britse geheime diensten. Jessica en haar 
man staan onder verdenking en worden 
opgesloten, terwijl Tom voor diefstal wordt 
opgepakt. De mysterieuze, revolutionaire 
groepering Anarchy 2012 trekt zich terug 
op een geheime basis in de Noordzee, waar 
ze hun volgende...

ISBN: 9789031438419 • € 16,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening
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yasmiNa 01. 
het geheim vaN de 
chef
Wauter Mannaert
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback

De 11-jarige Yasmina woont samen met 
haar papa in een klein appartementje in de 
stad. Met zijn baantje in de frituur verdi-
ent papa maar net genoeg om de huur en 
de rekeningen te betalen. Geld voor eten is 
er niet. Gelukkig is Yasmina een vindingri-
jke foodie. Ze plukt kruiden in het wild en 
krijgt elke dag verse groenten toegestopt 
van haar...

ISBN: 9789085586036 • € 7,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

zoN hc02. licht
Wilbert Van Der Steen
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

De voortvluchtige Lucien strandt in een 
circus aan de andere kant van het land, 
waar niemand hem vragen stelt over waar 
hij vandaan komt. Hij mag er aan de slag 
als manusje-van-alles en wordt met open 
armen ontvangen door de circusfamilie. 
Behalve Ritus, die mag Luc niet. Hij doet er 
alles aan hem in diskrediet te brengen bij 
Bernt, die de jongen...

ISBN: 9789462107564 • € 19,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

miko
Evi Nijs
Uitg: Syndikaat
Avontuur album
NUR: 361
Paperback
Pag: 48

Het verhaal speelt zich af in het oude 
Japan, in een wereld bevolkt met geesten, 
demonen en draken.  Een priesteres met 
een opdracht en een samoerai zonder 
meester, reizen samen om hun doel te 
bereiken en ze laten zich door niets of 
niemand tegenhouden.

ISBN: 9789078403500 • € 8,95 • 6-9-2020
 • Levering voor rekening

de rode ridder 267. 
mordred
Fabio Bono
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Lancelot heeft Johan en Allis eindelijk 
teruggevonden. Het drietal keert terug 
naar Camelot maar de reis is gevaarlijk. 
Mordred is Johan en Allis op het spoor en 
hij zet alles op alles om de twee uit de weg 
te ruimen. Op de steun van Merlijn hoeven 
ze niet te rekenen, de oude magiër is 
stervende. Maar voor hij z’n laatste adem 
uitblaast, wil hij...

ISBN: 9789002269530 • € 6,50 • 9-9-2020
 • Levering voor rekening

fc de kampioeNeN 
109. de grimas vaN 
de paljas
Hec Leemans
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Een dievenbende teistert de streek. Overal 
wordt er ingebroken. Niemand voelt 
zich nog veilig. Boma neemt de nodige 
maatregelen om zijn villa te bescher-
men tegen de dieven. Bieke is inmiddels 
apetrots op Mark: hij wordt nachtwaker 
in het lokale museum. De eerste nachten 
vallen niet mee voor Mark, want wakker 
blijvenis de boodschap. Fernand...

ISBN: 9789002269677 • € 6,50 • 9-9-2020
 • Levering voor rekening

kiekeboes de 156. 
blauWblauW
Steve Van Bael
Roover, Bruno De
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Charlotte is lid van een wijnclub. Van der 
Neffe wil zijn ex-vrouw Carmella weer 
voor zich winnen. Hij boekt een verblijf 
in een resort in een klein Frans dorpje. 
Een plek waar koppels met relatieproble-
men hun liefde herontdekken dankzij de 
excentrieke methodes van therapeute 
Camille Faux. Ondertussen belanden ook 
de Kiekeboes in Frankrijk, waar...

ISBN: 9789002268472 • € 6,99 • 9-9-2020
 • Levering voor rekening

NachtWacht 05. 
het moNsterNest
Peter Van Gucht
Bael, Steve Van
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Parisiana is een weeskind en logeert een 
tijdje in de herberg tot ze op eigen benen 
kan staan. Ze heeft een oogje op Vladimir, 
wat ook wederzijds is maar die beseft dat 
hij als vampier nooit een normale relatie 
met haar kan hebben. Parisiana is dol op 
vogels en gaat vaak op fotojacht. Maar de 
vogels uit het bos gedragen zich vreemd en 
agressief....

ISBN: 9789002270031 • € 6,50 • 9-9-2020
 • Levering voor rekening

piet pieNter eN bert 
bibber iNtegraal 
hc03. iNtegrale 
editie
Pom
Uitg: WPG Uitgevers
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 240

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 lanceert 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...

ISBN: 9789002270949 • € 34,99 • 9-9-2020
 • Levering voor rekening

suske eN Wiske 
iNtegraal hc02. de 
blauWe reeks
Willy Vandersteen
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 280

Acht verhalen tekende Willy Vandersteen 
voor het legendarische weekblad Kuifje, 
onder de vleugels van artistiek directeur 
Hergé. Vandersteen reduceerde het aantal 
personages, en tekende de verhalen in de 
klare lijn-tekenstijl van Hergé. De albums 
hadden een blauwe cover, zodat de reeks 
de stripgeschiedenis in ging als de Blauwe 
Reeks. In twee...

ISBN: 9789002270253 • € 37,50 • 9-9-2020
 • Levering voor rekening
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urbaNus 190. 
het drama vaN 
WortelaNa
Willy Linthout
Urbanus
Uitg: WPG Uitgevers
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Tollembeek heeft een nieuwe inwoner, 
Madam Wortelana is in het nabijgelegen 
bos komen wonen. Al snel heeft Urbanus 
door dat er een reukje zit aan Madam 
Wortelana, met haar kruiden en haar 
magische groenten… Is ze een lieve fee 
die geeft om haar dorpsgenoten, of is ze 
gewoon een boze toverheks? Eén ding staat 
vast, door een figuur als Wortelana...

ISBN: 9789002269622 • € 6,99 • 9-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 
scheurkaleNder 
2021. 
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 14

365 dagen lang grappen en grollen van 
onze antiheld DirkJan verzameld in een 
jaarlijks terugkerend evenement "De 
DirkJan Scheurkalender"    Nu helemaal 
in kleur!

ISBN: 9789086130610 • € 14,95 • 10-9-2020
 • Levering voor rekening

ageNt 327 11. de 
ogeN vaN Wu maNchu
Martin Lodewijk
Uitg: Uitgeverij L
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De Chef van Agent 327 constateert dat 
er de laatste tijd in Rotterdam vreemde 
dingen gebeuren. Nachtelijke wandelaars 
worden in overspannen toestand rond-
dwalend gevonden; allemaal kunnen ze 
maar één zin uitbrengen: De ogen van 
Wu Manchu!  Hoewel Agent 327 ervan 
overtuigd is dat Wu Manchu – De gesel van 
Rotterdam – de explosie die haar hoofd-
kantoor...

ISBN: 9789088865947 • € 8,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening

ageNt 327 hc11. de 
ogeN vaN Wu maNchu
Martin Lodewijk
Uitg: Uitgeverij L
Detective/Thrillers
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

De Chef van Agent 327 constateert dat 
er de laatste tijd in Rotterdam vreemde 
dingen gebeuren. Nachtelijke wandelaars 
worden in overspannen toestand rond-
dwalend gevonden; allemaal kunnen ze 
maar één zin uitbrengen: De ogen van 
Wu Manchu!  Hoewel Agent 327 ervan 
overtuigd is dat Wu Manchu – De gesel van 
Rotterdam – de explosie die haar hoofd-
kantoor...

ISBN: 9789088865954 • € 18,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening

badlaNds 03. 
de grote slaNg
Piotr Kowalski
Corbeyran, Eric
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Perla en haar metgezellen zwerven door 
Oklahoma op zoek naar de sjamaan van de 
Grote Slang, de enige medicijnman die de 
poort naar de geestenwereld kan openen.    
De tijd dringt omdat het contract dat haar 
reisgenoten aan haar verbindt ten einde 
loopt, en haar fortuin ook. Wat de jonge 
vrouw echter nog niet weet, is dat hun 
samenwerking weleens...

ISBN: 9789088866401 • € 8,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening

badlaNds hc03. 
de grote slaNg
Piotr Kowalski
Corbeyran, Eric
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Perla en haar metgezellen zwerven door 
Oklahoma op zoek naar de sjamaan van de 
Grote Slang, de enige medicijnman die de 
poort naar de geestenwereld kan openen.    
De tijd dringt omdat het contract dat haar 
reisgenoten aan haar verbindt ten einde 
loopt, en haar fortuin ook. Wat de jonge 
vrouw echter nog niet weet, is dat hun 
samenwerking weleens...

ISBN: 9789088866418 • € 18,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening

douWe dabbert 20. 
de zWarte kimoNo
Piet Wijn
Roep, Thom
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

De zwarte Kimono is het vervolg op het 
album Het schip van ijs en De kast met 
duizend deuren waarin Douwe Dabbert de 
drie tovenaarskinderen Domoli, Pief, en 
Kijfje moet terugvinden in respectievelijk 
Siberië, Japan en Amerika. Een avontuurli-
jke reis waarin de avontuurlijke dwerg met 
zijn toverknapzak voor grote gevaren komt 
te staan.

ISBN: 9789088866005 • € 8,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening

douWe dabbert 
hc20. de zWarte 
kimoNo
Piet Wijn
Roep, Thom
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 362
Hardback
Pag: 48

De zwarte Kimono is het vervolg op het 
album Het schip van ijs en De kast met 
duizend deuren waarin Douwe Dabbert de 
drie tovenaarskinderen Domoli, Pief, en 
Kijfje moet terugvinden in respectievelijk 
Siberië, Japan en Amerika. Een avontuurli-
jke reis waarin de avontuurlijke dwerg met 
zijn toverknapzak voor grote gevaren komt 
te staan.

ISBN: 9789088866012 • € 18,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening

het goud vaN de 
zWeNdelaar hc00.
Alain Ayroles
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 162

Het enorme succes uit Frankrijk    De 
onverbeterlijke, maar uiterst sympathieke, 
schurk don Pablos uit Segovia verhaalt ons 
over zijn schelmenavonturen in het Spanje 
van de Gouden Eeuw en  in Amerika, dat 
toen nog de Nieuwe Wereld werd genoemd.  
Terwijl hij afwisselend armoede en rijk-
dom op zijn pad vindt, wordt aanbeden en 
verguisd, leiden zijn...

ISBN: 9789088865510 • € 29,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening
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jaNuary joNes 11. 
jachtkruiser
Eric Heuvel
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

January zet eindelijk voet op Nederlandse 
bodem    Wat is een aviatrice zonder 
vliegtuig? January Jones voelt zich let-
terlijk vleugellam sinds ze haar  Comet in 
Rio de Janeiro verloor. Blij is ze dan ook 
als de Britse DeHavilland-vliegtuigfabriek 
laat weten dat ze haar opnieuw van 
een ‘Comet’ willen voorzien. Opgetogen 
ondernemen January en Rik de...

ISBN: 9789088866357 • € 8,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening

jaNuary joNes hc11. 
jachtkruiser
Eric Heuvel
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

January zet eindelijk voet op Nederlandse 
bodem    Wat is een aviatrice zonder 
vliegtuig? January Jones voelt zich let-
terlijk vleugellam sinds ze haar  Comet in 
Rio de Janeiro verloor. Blij is ze dan ook 
als de Britse DeHavilland-vliegtuigfabriek 
laat weten dat ze haar opnieuw van 
een ‘Comet’ willen voorzien. Opgetogen 
ondernemen January en Rik de...

ISBN: 9789088866364 • € 18,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening

steeN der chaos 01. 
het bloed vaN de 
ruïNes
Stephane Crety
Katz, Gabriel
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Een prachtige nieuwe reeks in de traditie 
van Game of Thrones    Het almachtige 
keizerrijk Nemès, opgeschikt door volk-
sopstanden, heeft de militaire dienstplicht 
heringevoerd, voor iedereen, dus ook voor 
de rijken. Aldus gaan Navel en Araes, 
twee zonen van families die niet voor het 
soldatenleven bedoeld zijn, op pad naar 
Enoch, het ‘einde van de...

ISBN: 9789088865756 • € 8,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening

steeN der chaos 
hc01. het bloed vaN 
de ruïNes
Stephane Crety
Katz, Gabriel
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Een prachtige nieuwe reeks in de traditie 
van Game of Thrones    Het almachtige 
keizerrijk Nemès, opgeschikt door volk-
sopstanden, heeft de militaire dienstplicht 
heringevoerd, voor iedereen, dus ook voor 
de rijken. Aldus gaan Navel en Araes, 
twee zonen van families die niet voor het 
soldatenleven bedoeld zijn, op pad naar 
Enoch, het ‘einde van de...

ISBN: 9789088865763 • € 18,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening

suus & sas 18. 
selfie tijd
Gerard Leever
Uitg: Uitgeverij L
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De favoriete strip uit de Tina    In dit 18e 
deel beleeft de bekende tweeling uit het 
weekblad Tina weer de gekste avonturen 
en worden er heel wat selfies gemaakt.

ISBN: 9789088865886 • € 8,95 • 16-9-2020
 • Levering voor rekening

aNgelique 01. 
complot iN het 
paleis 1/3
Carbone
Adragna, Giulia
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In februari 1676 redde Guillaume de Saint-
Béryl tijdens een wandeling langs de Seine 
een klein meisje dat op het punt stond te 
verdrinken. Het kind wordt naar de vader 
van de jongen gebracht, de in ongenade 
gevallen bediende van Lodewijk XIV. Door 
haar geheugenverlies wordt ze opgenomen 
in het gezin en Angelique gedoopt. Al snel 
laat Angelique...

ISBN: 9789463735445 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

batmaN White 
kNight 01.
Sean Murphy
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Het onmogelijke is gebeurd: de gestoorde 
Joker is genezen. Zijn alter ego Jack 
Napier gaat de strijd aan tegen het onrecht 
in Gotham City, tegen de corruptie bij de 
politie… en tegen Batman. Is Batman een 
gevaar voor de stad? Moet hij ter ver-
antwoording worden geroepen? En is de 
politie niet te afhankelijk geworden van de 
duistere ridder? Samen...

ISBN: 9789463735322 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

batmaN White 
kNight 02.
Sean Murphy
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Het onmogelijke is gebeurd: de gestoorde 
Joker is genezen. Zijn alter ego Jack 
Napier gaat de strijd aan tegen het onrecht 
in Gotham City, tegen de corruptie bij de 
politie… en tegen Batman. Is Batman een 
gevaar voor de stad? Moet hij ter ver-
antwoording worden geroepen? En is de 
politie niet te afhankelijk geworden van de 
duistere ridder? Samen...

ISBN: 9789463735339 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

chito graNt hc00. 
iNtegrale editie
David Etien
Djian, Jean-Blaise
Uitg: Dark Dragon Books
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

De eenogige Chito Grant heeft nog een 
openstaande rekeningen in Gila Bend. Deze 
stad heeft zijn adoptievader, zijn enige 
familie, weggehaald. Hij is voor niemand 
bang, zelfs niet voor de aantrekkelijke Tex-
as Taylor die de stad regeert. En aangezien 
Chito een opvliegend humeur heeft, jaagt 
hij iedereen snel tegen zich in het harnas... 
Tenzij het...

ISBN: 9789463735353 • € 29,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening
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de NieuWe Wereld 
hc00. iNtegrale 
editie
Coyere Xavier
Armanet, Francois
Uitg: Dark Dragon Books
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 112

In de 16e eeuw werd een jonge Spaanse 
priester door de paus naar de Nieuwe 
Wereld gestuurd om indianen te bekeren. 
Hij reist naar Apachegebied vergezeld door 
een vrijgelaten zwarte slaaf en een Az-
teekse prinses. Ze worden achtervolgd door 
een bloeddorstige bende die vastbesloten is 
de prinses terug te halen. Zij was immers 
uitgehuwelijkt aan een...

ISBN: 9789463735377 • € 24,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

el libertador hc00. 
iNtegrale editie
Javi Rey
Giroud
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 112

Juli 1808. Joseph Bonaparte, de broer van 
Napoleon, wordt tot koning van Spanje 
benoemd. In Andalusië is de opstand in 
volle gang. Àngel Talavera, een eenvoudige 
boerenzoon die zijn uitzichtloze situatie 
heeft weten te ontvluchten, leidt het verzet 
tegen de indringer, vechtend aan de zijde 
van de aristocratie. Maar deze vergeet niet 
dat er geen...

ISBN: 9789463735384 • € 24,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

fee iNtegraal hc00. 
iNtegrale editie
Beatrice Tillier
Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 112

Carlotta, een enorme uitgestrekte mega-
lopolis gebouwd op de flarden van de oude 
wereld, is een ijzige wereld waar de haat 
tegen mensen wordt gehandhaafd door 
een gevallen keizer. In dit onstabiele en 
gewelddadige universum ontvouwt zich 
een liefdesverhaal tussen een automaat 
genaamd Jam en een fee die nog niet is 
afgemaakt door de maker ervan....

ISBN: 9789463735360 • € 29,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

jazz mayNard 01. 
oost West, thuis 
best
Roger
Raule
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Na 10 jaar ballingschap in New York keert 
de bad motherfucker Jazz Maynard terug 
naar Barcelona. Hij ontving een wanhopige 
brief van zijn zus Laura. Zij wordt door 
haar  drugsverslaving in een zeer onfris 
prostitutienetwerk gevangen gehouden 
waarbij ook minderjarigen worden mis-
bruikt...

ISBN: 9789463735391 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

jazz mayNard 02. 
het lied vaN de 
buiteNWijkeN
Roger
Raule
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Na 10 jaar ballingschap in New York keert 
de bad motherfucker Jazz Maynard terug 
naar Barcelona. Hij ontving een wanhopige 
brief van zijn zus Laura. Zij wordt door 
haar  drugsverslaving in een zeer onfris 
prostitutienetwerk gevangen gehouden 
waarbij ook minderjarigen worden mis-
bruikt...

ISBN: 9789463735407 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

joNg verzet 04. de 
schaduWvechters
Nicolas Otero
Dumanche, Franck
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

1941. Op de avond van Gastons verjaardag 
wordt Jacques, een kleine joodse jongen, 
bij de groep verwelkomd totdat hij een 
andere plek kan vinden om te verblijven. 
Maar er moet snel gehandeld worden, 
want er gaan geruchten over deportatie en 
wantrouwen heerst in het dorp. Daarnaast 
zijn er nieuwe studenten bijgekomen in de 
klas van onze vrienden,...

ISBN: 9789463735452 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

segmeNteN 01. 
lexipolis
Juan Gimenez
Malka, Richard
Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

“Er was die stomme film waar ik het einde 
niet eens van heb gezien... en daarna 
raakte alles in een stroomversnelling. 
Mijn persoonlijkheidstest waarmee werd 
geknoeid, mijn detachering op Nieuw 
Sparta in plaats van in het Segment van 
de lust, mijn veroordeling tot veertig jaar 
kunstmatige veroudering, de fantastische 
Jezreël en dit zieltogende...

ISBN: 9789463735414 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

segmeNteN 02. 
lusthof
Juan Gimenez
Malka, Richard
Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

“Er was die stomme film waar ik het einde 
niet eens van heb gezien... en daarna 
raakte alles in een stroomversnelling. 
Mijn persoonlijkheidstest waarmee werd 
geknoeid, mijn detachering op Nieuw 
Sparta in plaats van in het Segment van 
de lust, mijn veroordeling tot veertig jaar 
kunstmatige veroudering, de fantastische 
Jezreël en dit zieltogende...

ISBN: 9789463735421 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

tWee jaar vakaNtie 
03. hoofdstuk 3
Hamo
Breemaud, Frederic
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Veertien jonge jongens van een univer-
siteit in Nieuw-Zeeland zitten vast op een 
schoener op drift van de Stille Oceaan. Als 
hun schip zinkt op een zichtbaar verla-
ten eiland, moeten ze leren zichzelf te 
organiseren ondanks de rivaliteit binnen 
de kleine gemeenschap. Maar door het 
eiland te verkennen, ontdekken de veertien 
avonturiers dat het eiland...

ISBN: 9789463735438 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening
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viravolta, de zWarte 
orchidee 02. 
het geheim vaN de 
koNiNg
Eric Lambert
Delalande, Arnaud
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Arnaud Delalande stort zijn favoriete held 
in een nieuw avontuur. Een historische 
spionage-saga vol capes en zwaarden, in 
beeld gebracht in de realistische stijl van 
Eric Lambert. Elk album is een afgerond 
avontuur.

ISBN: 9789463733311 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

vleugels vaN de aap 
03. chicago
Etienne Willem
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

1933, Chicago is het decor van de Wereld-
tentoonstelling. In de hoofdstad van 
misdaad en smokkel is alcohol gouden 
business. Niet iets waar Harry Faulkner 
zich mee bezig houdt, natuurlijk. Nou ja, 
tenzij je heel hard om geld verlegen zit. Het 
leven van Harry wordt steeds ingewik-
kelder als hij klem komt te zitten tussen 
Howard Hughes en Al Capone....

ISBN: 9789463735308 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

WolveriNe 01. 
death of WolveriNe
Steve Mcniven
Soule, Charles
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Aan alles komt ooit een eind, zelfs aan het 
levensverhaal van een legendarische held. 
En voor Logan, de eeuwenoude mutant die 
beter bekend is als Wolverine, is dat einde 
nu in zicht. Zijn genezingsgave heeft hem 
in de steek gelaten en dat leidt tot een van 
de belangrijkste verhalen in de geschieden-
is van de X-Men.  Wie zit er achter de 
huurlingen...

ISBN: 9789463735490 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

WolveriNe 02. 
death of WolveriNe 
2/2
Steve Mcniven
Soule, Charles
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Aan alles komt ooit een eind, zelfs aan het 
levensverhaal van een legendarische held. 
En voor Logan, de eeuwenoude mutant die 
beter bekend is als Wolverine, is dat einde 
nu in zicht. Zijn genezingsgave heeft hem 
in de steek gelaten en dat leidt tot een van 
de belangrijkste verhalen in de geschieden-
is van de X-Men.  Wie zit er achter de 
huurlingen...

ISBN: 9789463735506 • € 9,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

briaN boNes 02. 
eldorado
Georges Van Linthout
Rodolphe
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Brian Bones is inspecteur bij een autover-
zekeringsmaatschappij. Zijn werk? Ontdek-
ken of er oplichterij of ander bedrog in het 
spel is.  De vrouw van een beroemde film-
producent komt om bij een ongeluk in haar 
gloednieuwe CADILLAC ELDORADO. Wie 
heeft er voordeel bij de misdaad? Zonder 
twijfel de echtgenoot, want die heeft een 
paar dagen daarvoor een...

ISBN: 9789463065627 • € 8,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

cafÉ Noir 03. 
NeW york 3/3
Luc Brahy
Corbeyran, Eric
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Ontdek de geheimen van koffie en de 
handel in koffie met onvermoede econo-
mische en maatschappelijke problemen...   
Albane is in Rio, samen met Estrella en 
Hernan, om haar toekomst bij Ethic Coffee 
te bespreken. Als ze terug is op de plantage 
hoort ze dat haar jonge collega, Edson, die 
zich bezighield met de melanges, is verd-
wenen. Na een laatste...

ISBN: 9789463064606 • € 8,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

coNquests 03. 
decorNum
Stephane Crety
Jarry, Nicolas
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In de toekomst bestaat de mensheid uit 
vijf kolonies. Hun armada 's met ruimte-
schepen zetten koers naar vijf exoplaneten. 
Deze werelden worden bevolkt door intel-
ligente levensvormen. Wie wil overleven 
heeft maar één keuze: veroveren.  Decor-
num is gigantisch groot en heeft een overv-
loed aan grondstoffen. De perfecte planeet 
voor de Japanse...

ISBN: 9789463066181 • € 9,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

de koerier vaN 
casablaNca 01. 
christiNa
Philippe Tarral
Davoz, Pascal
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

1918, de wapenstilstand. Ernest de Galar-
don, geducht zakenman, zet een luchtpost-
maatschappij op om Frankrijk te verbinden 
met Afrika. Hij neemt een aantal piloten 
aan die hebben gevlogen in de Eerste 
Wereldoorlog, Franse, Belgische en zelfs 
Duitse azen!  Een van hen, de beste, Adrien 
Delamare, geeft zichzelf helaas over aan de 
alcohol om de...

ISBN: 9789463066082 • € 9,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

de zeeareNd 02. 
grote oceaaN 1917 
2/2
Philippe Thirault
Riboldi, Enea
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

1916. Op bevel van de Kaiser, voert Hugo 
von Kruger het commando over het 
krachtige zeilschip Seeadler. Hij brengt 
koopvaardijschepen tot zinken om de 
bevoorrading van geallieerden te ver-
storen, maar zijn erecode verbiedt hem om 
slachtoffers te maken. De komst van een 
Franse bemanning die niet van plan is om 
lijdzaam toe te kijken, waaronder de...

ISBN: 9789463066044 • € 9,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening
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detectives 05. 
frederick 
abstraight: 
eeN kat iN eeN vat
Mottelier
Hanna
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Na zijn nederlaag tegen de Slachter van 
Greenhill is oud-inspecteur Frédérick 
Abstraight nog slechts een schaduw van 
zichzelf. Zijn vroegere meerderen zien zijn 
falen als een schande en besluiten hem 
voor een tijdje uit Londen te verbannen. 
Door een lawine komt Abstraight echter 
vast te zitten op een trein. Wat de inspect-
eur niet weet is dat er...

ISBN: 9789463066235 • € 8,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

er Was eeNs... het 
leveN 03. de botteN 
eN het skelet
Minte
Gaudin, Jean-Charles
Uitg: Silvester
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Het skelet is een subtiel bouwwerk van 
meer dan 200 botten, gemaakt om het 
menselijk lichaam en de meest kwetsbare 
delen ervan te ondersteunen en te bescher-
men. Ontdek samen met Pieter, Pieternel 
en hun vrienden de geheimen van deze 
prachtige ÒkathedraalÓ.  Er was eens... 
Het leven is gebaseerd op de populair-
wetenschappelijke animatieserie uit...

ISBN: 9789463065757 • € 7,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

frigiel eN fluffy 03. 
het eerste blokje
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Een nieuw verhaal van Frigiel, De Mi-
necraft Youtuber, gevolgd door 2 miljoen 
fans!  Davidi de koopman schaft een oude 
mijn aan en staat toe dat Frigiel en zijn 
vrienden die een weekend lang bewaken. 
Maar dieven, klimplanten en andere 
ongenode Ôghast-en ' willen de mijn leeg-
plunderen.   Onze helden moeten afdalen 
in de diepten die ontelbare geheimen...

ISBN: 9789463066266 • € 7,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

operatie overlord 
06. eeN Nacht op de 
berghof 6/6
Davide Fabbri
Falba, Bruno
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Tijdens de nacht van 5 juni 1944 wordt 
de oorlog niet enkel beslist op de stranden 
van Normandi‘, maar ook op de Berghof, 
het arendsnest van Adolf Hitler. In zijn 
chalet in de Beierse Alpen had de Fuhrer er 
geen benul van dat het raderwerk van zijn 
oorlogsmachine minder gesmeerd liep dan 
hij altijd had gehoopt, terwijl zijn eigen...

ISBN: 9789463064316 • € 8,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

raveNcroft 01. 
alles op zijN plaats
Valentina Brancati
Cali, Davide
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Ashley en Joyce Ravencroft zijn hun 
ouders verloren bij een vliegtuigongeluk. 
Ze  werkten allebei als archeoloog. Na de 
begrafenis gaan de twee kinderen bij hun 
oom Marcus en tante Zelda wonen. Maar 
die zijn een beetje vreemd: Marcus, een 
mislukt pianist, schrijft een  symfonie die 
hij zich al jarenlang in zijn slaap probeert 
te herinneren;...

ISBN: 9789463065153 • € 8,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

shaNghai dream 02. 
aaNdeNkeN aaN illo 
2/2
Philippe Thirault
Miguel, Jorge
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Een krachtig tweeluik over een lange 
reis met als eindbestemming: Shanghai.  
Berlijn, 1938. Bernhard en zijn vrouw Illo, 
beiden van joodse komaf, ondervinden 
het geweld van de nazi 's aan den lijve: ze 
moeten hun passie voor cinema opgeven. 
Ze hebben geen andere keuze dan alles 
achter te laten en naar het buitenland te 
vluchten. Een verhaal dat...

ISBN: 9789463066327 • € 9,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

soNora 02. 
lola moNtez
Benoit Dellac
Pecau, Jean-Pierre
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

1849, er is goud gevonden in California! 
Max bevindt zich, net als veel goud-
hongerige avonturiers, ver van huis in de 
goudvelden. Dit is het vervolg van de in-
trige in deel 1, waarin onze gekwelde held 
aankwam bij de placers van San Francisco.  
Na de moord op een Chileense mijnwerker 
dringt generaal de Freney er bij de mijn-
werkers op aan dat ze...

ISBN: 9789463066297 • € 9,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

super kaka 03. 
de tempel vaN seth
Stan Silas
Mourier, Davy
Uitg: Silvester
Fantasy album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Ontdek de fantastische avonturen van een 
kleine jongen en zijn onwaarschijnlijke 
droom: een kleine kaka die naar aard-
beien ruikt.  Een cacatastrofe! Regi wordt 
gevangen-gehouden door de Kinderen van 
Seth. Enzo besluit hem in z 'n eentje te 
gaan redden, zonder dat de leraren van 
de Imagi-school het weten. Maar zijn 
vrienden laten hem niet vallen en...

ISBN: 9789463064002 • € 7,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening

Wilde WesteN 04. 
kaNsas river 4/4
Fabrice Jarzaguet
Capuron, Francois
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Eer, vrijheid, wraak en een handvol dollars 
brengen vier levens bijeen in een wilde 
rit door een door burgeroorlog verscheurd 
land.   Verenigde Staten, herfst 1865. 
Belast met een onderzoek naar waarom 
het tracé van een spoorlijn is gewijzigd, 
waardoor er nu een spoorbrug moet 
worden gebouwd, wordt kapitein Lopeman 
belegerd door de bevolking van...

ISBN: 9789463065641 • € 8,95 • 23-9-2020
 • Levering voor rekening
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aap eN aap hc01. 
dat is lef!
KijK een lees (avi m3)
Rob Phielix
Vijver, Michel Van De
Uitg: Plan A
Avontuur album
NUR: 287
Hardback
Pag: 32

Spelenderwijs leren lezen met strips! 
Samen met de vriendjes aap en aap ontdek-
ken beginnende lezers hoe leuk lezen kan 
zijn. Lachend leren lezen op AVI M3. Voor 
lezers in groep 3 – vanaf 6 jaar.De serie 
Kijk en Lees is bekroond met de Nationale 
Alfabetiseringsprijs.

ISBN: 9789083018652 • € 6,95 • 5-10-2020
 • Levering voor rekening

joep hc10. 
Wat eeN mop!
KijK een lees (avi start)
Michiel Van De Vijver
Uitg: Plan A
Avontuur album
NUR: 287
Hardback
Pag: 32

Spelenderwijs leren lezen met strips! 
Deugniet Joep neemt met zijn vriendjes 
Rolf en Vera beginnende lezers mee naar 
zijn vrolijke wereldje. Lachend leren lezen 
op AVI Start. Voor lezers in groep 3 – vanaf 
6 jaar.De serie Kijk en Lees is bekroond 
met de Nationale Alfabetiseringsprijs.

ISBN: 9789083018645 • € 6,95 • 5-10-2020
 • Levering voor rekening

kik hc04. 
alle remmeN los!
KijK en lees (avi e3)
Gerben Valkema
Vijver, Michel Van De
Uitg: Plan A
Avontuur album
NUR: 287
Hardback
Pag: 32

Spelenderwijs leren lezen met strips! Dit 
vrolijke stripboekje laat beginnende lezers 
meelachen met de grappige belevenis-
sen van Kik.Lachend leren lezen op AVI 
E3.Voor lezers in groep 3 – vanaf 6 jaar.
De serie Kijk en Lees is bekroond met de 
Nationale Alfabetiseringsprijs.

ISBN: 9789083018669 • € 6,95 • 5-10-2020
 • Levering voor rekening

alfa 15. roadies
Alain Queireix
Herzet, Emmanuel
Uitg: Ballon Media N.V.
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Terwijl Alfa gevangenzit in een zwaarbe-
waakte gevangenis, wist de CIA elk spoor 
van zijn passage bij het agentschap. Al 
wat met agent Tyler te maken heeft, moet 
verdwijnen. Maar dan onderschatten ze de 
vaardigheden van onze held en vergeten ze 
vooral een paar namen, data en dossier-
nummers die in zijn geheugen gegrift staan 
en nu goed van pas...

ISBN: 9789064216541 • € 8,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

buck daNNy - 
kortverhaleN 02. 
1968-1972 2/2
Victor Hubinon
Charlier, Jean-Michel
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Dit album verzamelt de kortverhalen van 
BuckDanny die verschenen in Sprint in 
1955-56 en in Robbedoes, met onder meer: 
Het gebeurde in 38, Deze man is een held, 
Waarom?, Een ruimtepiloot, Een onmo-
gelijke karwei, De jachtvlieger, Hodgkinson 
de doorzetter, Die kostte hem z’n kist, De 
13 en Het eerste gevecht van sergeant 
Hadouin. Deze verzameling...

ISBN: 9789031438495 • € 8,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

buck daNNy - 
kortverhaleN hc02. 
1968-1972 2/2
Victor Hubinon
Charlier, Jean-Michel
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Dit album verzamelt de kortverhalen van 
Buck Danny die verschenen in Sprint in 
1955-56 en in Robbedoes, met onder meer: 
Het gebeurde in 38, Deze man is een held, 
Waarom?, Een ruimtepiloot, Een onmo-
gelijke karwei, De jachtvlieger, Hodgkinson 
de doorzetter, Die kostte hem z’n kist, De 
13 en Het eerste gevecht van sergeant 
Hadouin. Deze verzameling...

ISBN: 9789031438501 • € 16,95 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

buck daNNy 
iNtegraal hc06. 
Victor Hubinon
Charlier, Jean-Michel
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 244

Deze integrale bundelt de avonturen die 
verschenen tussen 1956 en 1958, uit de 
bloeiperiode van Buck Danny, de crack van 
het luchtruim, de favoriete held van jonge 
lezers die uitkijken naar zijn heldendaden.

ISBN: 9789031438518 • € 32,95 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

de smurfeN eN het 
verloreN dorp 02. 
het verraad vaN 
smurfbloesem
Alain Maury
Parthoens, Luc
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

De rivier bij het verloren dorp van de 
meisjes is plots opgedroogd. Samen met 
Potige Smurf, Brilsmurf en Klungelsmurf 
gaan een paar van de meisjes op onder-
zoek naar de oorsprong van dit fenomeen. 
Wat zullen ze ontdekken? Welke nieuwe 
dreiging hangt er boven de groep? Kom het 
grootste gevaar niet van de intimiteit die 
groeit tussen Smurfbloesem en...

ISBN: 9789462107571 • € 7,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

fc de kampioeNeN 
special sp. de super-
markske-special
Hec Leemans
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Markske gaat weer helemaal los, wanneer 
zijn alter ego, Supermarkske, de boven-
hand neemt. Wees op je hoede in deze 
spannende special met tal van spelletjes en 
drie verhalen: Vijftig tinten paarsblauw, 
Supermarkske bakt ze bruin en Super-
markske is weer proper.

ISBN: 9789002269851 • € 12,99 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening
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gilles de geus 
iNtegraal hc02.
Hanco Kolk
Wit, Peter De
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 258

Wat Asterix is voor de Romeinse verover-
ingstochten in Frankrijk, is Gilles de Geus 
voor de Tachtigjarige Oorlog. Deze strip, 
van de Nederlandse striptandem Hanco 
Kolk en Peter de Wit, maakte voor het eerst 
zijn opwachting op de pagina’s van het 
legendarische stripblad Eppo, en groeide 
uit tot een klassieker van de Nederlandse 
strip. Voor het eerst...

ISBN: 9789002270291 • € 34,99 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

guust (NeW look) 01. 
eerste flaters
André Franquin
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitvinder met een grenzeloze verbeeld-
ing. Liefhebber van ongewone huisdieren. 
Manusje van alles(en niets). De meest 
onhandige kantoorhulp, die alleen bij Uit-
geverij Dupuis terecht kon. Hij flatert vol 
goede wil en in alle eerlijkheid.

ISBN: 9789031438693 • € 8,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

guust (NeW look) 02. 
hoed je voor 
flaters
André Franquin
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Uitvinder met een grenzeloze verbeeld-
ing. Liefhebber van ongewone huisdieren. 
Manusje van alles(en niets). De meest 
onhandige kantoorhulp, die alleen bij Uit-
geverij Dupuis terecht kon. Hij flatert vol 
goede wil en in alle eerlijkheid.

ISBN: 9789031438709 • € 8,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

guust (NeW look) 03. 
heet vaN de flater
André Franquin
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitvinder met een grenzeloze verbeeld-
ing. Liefhebber van ongewone huisdieren. 
Manusje van alles(en niets). De meest 
onhandige kantoorhulp, die alleen bij Uit-
geverij Dupuis terecht kon. Hij flatert vol 
goede wil en in alle eerlijkheid.

ISBN: 9789031438716 • € 8,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

guust (NeW look) 04. 
davereNde flaters 
te koop
André Franquin
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitvinder met een grenzeloze verbeeld-
ing. Liefhebber van ongewone huisdieren. 
Manusje van alles(en niets). De meest 
onhandige kantoorhulp, die alleen bij Uit-
geverij Dupuis terecht kon. Hij flatert vol 
goede wil en in alle eerlijkheid.

ISBN: 9789031438723 • € 8,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

jeremiah 38. 
sNappie?
Hermann
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In Bend Yellow, midden in de woestijn, 
wachten Jeremiah en Kurdy op een bus om 
hen naar de stad te brengen. Maar als die 
aankomt, zijn ze getuige van een familie-
drama. Twee broers te paard komen hun 
zus Jenny halen. Zij is gevlucht met Palo-
mino, haar geliefde, die ter plaatse wordt 
gedood. Tijdens het gevecht hebben ze het 
over een mysterieus...

ISBN: 9789031438464 • € 8,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

jeremiah hc38. 
sNappie?
Oplage 800
Hermann
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

In Bend Yellow, midden in de woestijn, 
wachten Jeremiah en Kurdy op een bus om 
hen naar de stad te brengen. Maar als die 
aankomt, zijn ze getuige van een familie-
drama. Twee broers te paard komen hun 
zus Jenny halen. Zij is gevlucht met Palo-
mino, haar geliefde, die ter plaatse wordt 
gedood. Tijdens het gevecht hebben ze het 
over een mysterieus...

ISBN: 9789031438471 • € 16,95 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

lefraNc 31. 
het losgeld
Frederic Regric
Seiter, Roger
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Op vakantie in  de Elzas leren Jean-Jean 
en Lefranc Eline Van Dijck kennen. In 
Zuid-Afrika baat haar vader safaripark 
Van Dijck uit, een veilige thuishaven voor 
vele wilde dieren en een trekpleister voor 
nieuwsgierige en avontuurlijke toeristen. 
Maar de laatste tijd gebeuren er vreemde 
dingen in zijn domein: er worden dieren 
dood aangetroffen en...

ISBN: 9789030376781 • € 8,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

little tulip hc02. 
NeW york caNNibals
COlleCtie geteKenD
Francois Boucq
Charyn, Jerome
Uitg: Ballon Media N.V.
Detective/Thrillers
NUR: 360
Hardback
Pag: 152

New York, 1990. Pavel heeft nog steeds 
zijn tatoeagesalon. Zijn protégée, Azami, is 
politieagente en bodybuildster geworden. 
Tijdens een interventie vindt ze in een 
vuilnisbak een achtergelaten baby. Zelf kan 
ze geen kinderen krijgen door de behan-
delingen die ze heeft ondergaan, en ze 
besluit het kind dus te adopteren. Om het 
te beschermen, duikt...

ISBN: 9789064216589 • € 25,95 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening
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lucky luke 16. 
bootrace op de 
mississippi
Morris
Goscinny, René
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In een saloon in New Orleans is Lucky 
Luke getuige van een ruzie tussen kapitein 
Barrows van de Daisy Bell en kapitein 
Lowriver van de Asbestos D. Plower, twee 
boten die op de Mississippi varen tussen 
New Orleans en Minneapolis. De twee 
besluiten een bootrace te houden om te 
bepalen wie op de Mississippi mag blijven 
varen. Barrows roept de hulp in...

ISBN: 9789031434855 • € 7,95 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

lucky luke 51. 
sarah berNhardt
Morris
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Sarah Bernhardt, de wereldvermaarde 
actrice, is een Hollywoodster avant-la-
lettre. Als zij tijdens haar wereldtournee 
ook het Wilde Westen aandoet, stroomt het 
volk toe. En niet iedereen heeft even goede 
bedoelingen… Daarom krijgt Lucky Luke 
de opdracht persoonlijk te waken over de 
veiligheid van mevrouw Bernhardt.

ISBN: 9782884714037 • € 7,95 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

Nero iNtegraal 
hc08. de stallaert 
jareN
Dirk Stallaert
Sleen, Marc
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 232

Toen in 1993 het Nero-album Barbarijse 
vijgen verscheen, stelde geestelijke vader 
Marc Sleen zijn nieuwe medewerker Dirk 
Stallaert voor aan zijn lezers. Tien jaar 
lang zou hij de avonturen van Nero in 
beeld brengen, terwijl Sleen zich toelegde 
op de scenario’s. Tot aan het einde van de 
reeks in 2002 zou Stallaert 42 Nero-verha-
len tekenen, die nu...

ISBN: 9789002270116 • € 29,99 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

oliver page eN de 
tijddoders hc02. 
deel 2/2
Griffo
Desberg, Stephen
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Een vloek uit het verleden. Een plaag 
uit de toekomst. Het jaar 3500. Shayne, 
de Amazone, doorkruist in haar pantser 
van leder en metaal een troosteloze aarde 
op jacht naar de laatste vijanden van de 
beschaving: een ras van parasieten die de 
controle over de mens overnemen. Heel 
wat jaren eerder, in 1875, ontdekt Oliver 
Page, een jonge archeoloog...

ISBN: 9789462941380 • € 16,95 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

oNbemaNde dreigiNg 
02. de oNdergaNg 
vaN de v1
Stephan Agosto
Wallace
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

13 juni 1944 een week na de landing in 
Normandië stort een vliegende bom, een 
V1, neer in een buitenwijk ten noorden 
van Londen. Een paar gebouwen in een 
industriezone worden vernield en er val-
len vele burgerslachtoffers. Churchill wil 
geen tweede blitz meemaken en kiest met 
zin Amerikaanse bondgenoten voor twee 
tegenmaatregelen: het opwaarderen...

ISBN: 9789031438532 • € 8,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

overleveNdeN 
iNtegraal hc01. 
Leo
Uitg: Ballon Media N.V.
SF album
NUR: 360
Hardback
Pag: 248

Een groepje kolonisten dat vertrok van 
planeet Aldebaran, wordt wakker in hun 
ruimteschip. Ze ontdekken dat ze de enige 
overlevenden zijn. In een opgenomen 
bericht deelt de commandant van hun 
schip hun mee dat alle andere passag-
iers gestorven zijn. Willen ze overleven, 
dan moeten ze zich organiseren. Over de 
nieuwe planeet hangt een constante...

ISBN: 9789085586128 • € 32,95 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

suske eN Wiske 354. 
de zWijgeNde 
zWollem
Luc Morjaeu
Gucht, Peter Van
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Er gebeuren rare dingen in het kasteel 
van de ouwe Van Zwollem. Wiske ziet 
spookachtige lichtschijnsels en hoort 
vreemde geluiden in de toren. Anne-Marie, 
de dochter van Van Zwollem, doet echter 
alsof er niets aan de hand is. Maar dan 
komt de waarheid aan het licht. Haar 
vader -die al jaren aan een speelgoedcom-
plex leidt- blijkt via hypnose al...

ISBN: 9789002269745 • € 6,99 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

suske eN Wiske 
juNior 03.
Charel Cambré
Duchateau, Kim
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 32

Tekenaar Charel Cambré en scenarist 
Kim Duchateau duiken de kindertijd van 
Suske en Wiske in, en laten hen doldwaze 
grappen en grollen beleven. Vol verbaz-
ing kijken Suske en Wiske Junior samen 
de wereld in, en beleven ze korte maar 
krachtige komische avonturen. Wiske beki-
jkt de dingen op haar manier, Suske  op de 
zijne. De ideale strip voor jonge...

ISBN: 9789002270222 • € 6,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

urbaNus special sp. 
filemoN special
Willy Linthout
Urbanus
Uitg: WPG Uitgevers
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Nonkel Fillemon zit er warmpjes bij en dat 
is Urbanus niet ontgaan. Hij telt de dagen 
af totdat hij zijn erfenis kan ontvangen, 
maar Fillemon is niet van plan om snel het 
loodje te leggen. Dit kranig en vooral viriel 
oudje mag ook weleens gevierd worden en 
dat doen we met tal van blitse spelletjes en 
drie zotte verhalen: ‘t Oud zot, 10 kleine...

ISBN: 9789002272493 • € 9,99 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening
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yoko tsuNo 
iNtegraal hc08. 
bedreigiNgeN vaN de 
aarde
Roger Leloup
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

De drie avonturen uit deze integrale van 
Yoko Tsuno draaien rond een centraal the-
ma: het vliegtuig, dat onze heldin handig 
gebruikt om de wereld te redden. Je ziet 
hoe de verhalende kracht van Roger Leloup 
zich ontwikkelt in de drie verhalen, in zijn 
goed gedocumenteerde scenario’s waarin 
avontuur en wetenschappelijke precisie 
hand in hand gaan....

ISBN: 9789031438457 • € 26,95 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

agatha christie 
hc00. 
het abc mysterie
Alberto Zanon
Brremaud, Frederic
Uitg: Dark Dragon Books
Detective/Thrillers
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Een race tegen de klok is begonnen. Poirot 
ontvangt een brief waarin een moord in 
Andover aangekondigd wordt, en dat hij 
het kan voorkomen ... Helaas, de moord 
is gepleegd. Een tweede brief kondigt een 
nieuwe misdaad aan, dit keer in Bexhill. 
Komt Poirot deze keer op tijd? En waarom 
misdaden in steden in alfabetische vol-
gorde? Is het het werk van...

ISBN: 9789463735575 • € 19,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

batmaN 01. damNed 
1/3
Lee Bermejo
Azzarello, Brian
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Het tragische verhaal over een held en een 
schurk: Maar wie is nu de held… en wie is 
de schurk? Het onmogelijke is gebeurd: de 
gestoorde Joker is genezen. Zijn alter ego 
Jack Napier gaat de strijd aan tegen het 
onrecht in Gotham City, tegen de corruptie 
bij de politie… en tegen Batman. Is Bat-
man een gevaar voor de stad? Moet hij ter 
verantwoording...

ISBN: 9789463735537 • € 9,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

batmaN 02. damNed 
2/3
Lee Bermejo
Azzarello, Brian
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Het tragische verhaal over een held en een 
schurk: Maar wie is nu de held… en wie is 
de schurk? Het onmogelijke is gebeurd: de 
gestoorde Joker is genezen. Zijn alter ego 
Jack Napier gaat de strijd aan tegen het 
onrecht in Gotham City, tegen de corruptie 
bij de politie… en tegen Batman. Is Bat-
man een gevaar voor de stad? Moet hij ter 
verantwoording...

ISBN: 9789463735544 • € 9,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

black WidoW 00. 
the itsy bitsy spider
Jones J
Grayson, Devin
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Natasha Romanov heeft altijd al een 
avontuurlijk leven geleid. Eerst was ze een 
spion voor de Sovjet-Unie, vechtend aan 
de frontlinie van de Koude Oorlog. Daarna 
liep ze over naar het westen en werd 
uiteindelijk een superheld en een Avenger. 
Ze heeft een reputatie opgebouwd als echte 
professional: ze is zo efficiënt en dodelijk 
als de spin waaraan...

ISBN: 9789463735742 • € 9,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

blue Note hc00. 
iNtegrale editie
Mikaël Bourgoin
Mariolle, Mathieu
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

De drooglegging in de jaren 30. Jack Doyle 
heeft gezworen om  geen voet meer in de 
ring te zetten en niet meer voor geld vech-
ten. Alcohol, gangsters, "gangreen" zoals 
hij het zelf noemt, het is allemaal voorbij! 
Het verleden blijft echter aan zijn huid 
plakken. En voor één gevecht, slechts één, 
dompelt Jack zich weer onder in de buik 
van een stad...

ISBN: 9789463735568 • € 29,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

celestiNe eN de 
paardeN 08. 
het heerlijke 
buiteNleveN
Stefano Turconi
Mesange, Lili
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Als Anne-Sophie niet op  haar lievelings-
pony, Hummie  kan rijden, zit er maar 1 
ding op... een ander rijdier zoeken!

ISBN: 9789463735704 • € 8,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

jim haWkiNs 01. het 
testameNt vaN fliNt
Sebastien Vastra
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Een toekomst als keukenbediende en 
een familieherberg als erfenis. Maar Jim 
Hawkins ziet zijn toekomst veel liever op 
zee. Hij heeft wel wat hulp nodig heb-
ben van het lot of Bill Bones, die oude 
zeewolf die net met zijn kostbare kaart is 
aangemeerd, om Jim in een wervelwind 
van avontuur te storten. Maar als er iets 
gevaarlijks is in deze wereld,...

ISBN: 9789463735667 • € 9,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

jim haWkiNs 02. 
de duistere heldeN 
vaN de zee
Sebastien Vastra
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Een toekomst als keukenbediende en 
een familieherberg als erfenis. Maar Jim 
Hawkins ziet zijn toekomst veel liever op 
zee. Hij heeft wel wat hulp nodig heb-
ben van het lot of Bill Bones, die oude 
zeewolf die net met zijn kostbare kaart is 
aangemeerd, om Jim in een wervelwind 
van avontuur te storten. Maar als er iets 
gevaarlijks is in deze wereld,...

ISBN: 9789463735674 • € 9,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening
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Nevelvolk hc02. 
op de vlucht
Styloide
Even, Katia
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

In het Drakenrotswoud leeft het Nevelvolk 
harmonieus in een wereld die te groot voor 
hen is. Hier wonen ook de fee Ailina en de 
kobold Amandil. In deze omgeving waar 
het genot van alle zintuigen wordt geprik-
keld, hebben de kleine wezens een missie: 
de lente laten ontluiken. Maar wat als 
sommige feeën hun vleugels weigeren om 
met andere wezens te...

ISBN: 9789463735643 • € 19,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

NormaNdië-NiemeN 
oostfroNt 
squadroN hc05. 
orjol
Guiseppe De Luca
Buendia, Patrice
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Juni 1943. Het Squadron begint zijn 
stempel op het Russische front te drukken. 
Zowel de vliegtuigen, de omgeving en de 
mensen, raken hen vertrouwd. De komst 
van jonge piloten brengt zelfs een beetje 
energie bij de troepen die moe zijn van de 
gevreesde lange Russische winter. Maar 
oorlog blijft oorlog... Hoewel ze de indruk 
hebben dat het beter...

ISBN: 9789463735636 • € 19,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

red suN 01. 
mijN broeder 1/2
Alessandra De Ber-
nardis
Louis, Stephane
Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De hele mensheid is tot slaaf gemaakt 
in het Trappistenstelsel 1. We weten 
niet door wie of waarom. Ze hebben een 
genetische remmer die voorkomt dat de 
mensheid zal rebelleren ... Voor nu.

ISBN: 9789463735681 • € 9,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

red suN 02. 
mijN zuster 2/2
Alessandra De Ber-
nardis
Louis, Stephane
Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De hele mensheid is tot slaaf gemaakt 
in het Trappistenstelsel 1. We weten 
niet door wie of waarom. Ze hebben een 
genetische remmer die voorkomt dat de 
mensheid zal rebelleren ... Voor nu.

ISBN: 9789463735698 • € 9,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

spider-maN 01. 
life story 1/3
Zdarsky
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

In 1962 werd de vijftienjarige Peter Parker 
gebeten door een radioactieve spin. Die 
beet gaf hem de evenredige kracht, snel-
heid en lenigheid van een spin, vingers en 
tenen die zich aan elk oppervlak konden 
hechten en een uniek gevoel voor gevaar 
dat hij doopte tot zijn ‘spinneninstinct’. 
Na de tragische dood van zijn oom Ben 
begreep Peter dat...

ISBN: 9789463735728 • € 9,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

spider-maN 02. 
life story 2/3
Zdarsky
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

In 1962 werd de vijftienjarige Peter Parker 
gebeten door een radioactieve spin. Die 
beet gaf hem de evenredige kracht, snel-
heid en lenigheid van een spin, vingers en 
tenen die zich aan elk oppervlak konden 
hechten en een uniek gevoel voor gevaar 
dat hij doopte tot zijn ‘spinneninstinct’. 
Na de tragische dood van zijn oom Ben 
begreep Peter dat...

ISBN: 9789463735735 • € 9,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

the red clay 
chroNicles hc00. 
iNtegrale editie
Roland Boschi
Guez, Jeremie
Uitg: Dark Dragon Books
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

Kansas, 1854. Een kind weet te ontsnappen 
aan het bloedbad dat zijn familie uitmoord, 
uitgevoerd door een bende desperados. 
Hij wordt opgenomen door de Comanches 
terwijl hij ronddwaalt, uitzinnig, midden 
in het bos. Hij wordt een volwaardig lid 
van de stam, getraind om te doden. Zijn 
naam is Red Clayen en als kind neemt hij 
al deel aan...

ISBN: 9789463735551 • € 29,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

u-47 hc12. 
breekpuNt
Balsa
Jennison
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Britse vliegtuigen en onderzeeërs op Malta 
decimeerden konvooien van Duitse koo-
pvaardijschepen tussen Italië en Tripoli. 
Met name sinds juli 1941, toen 70% van 
de door de hoofdroute varende boten tot 
zinken werd gebracht. Daarnaast bevoor-
raden de schepen van de Royal Navy, langs 
de kust van Alexandrië in Egypte, het 
bolwerk in Tobruk. De Duitse...

ISBN: 9789463735773 • € 19,95 • 13-10-2020
 • Levering voor rekening

max havelaar hc00. 
de graphic Novel
Eric Heuvel
Multatuli
Uitg: Uitgeverij L
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 120

Het belangrijkste werk uit de Nederlandse 
literatuur wordt ter gelegenheid van het 
Multatuli jaar bewerkt tot een graphic 
novel door Jos van Waterschoot (oud 
conservator van het Multatuli huis) en 
Eric Heuvel auteur van De ontdekking en  
Quaco - leven in slavernij. Hierdoor bereikt 
de Max Havelaar een nieuw (jong) publiek 
maar is het ook bijzonder...

ISBN: 9789088866500 • € 22,99 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening
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driftWereld 02. 
eeN verhaal over 
toveNaars
Ken Broeders
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Een verhaal over tovenaars is het tweede 
deel uit de Driftwereld-trilogie, waarin Ken 
Broeders je meeneemt op een fantastische 
reis waarbij het kwaad nooit ver weg is.    
Driftwereld, een verborgen wereld waar 
fabelachtige wezens leven, wordt bedreigd 
door een heks. Gedreven door haat laat ze 
een spoor van vernieling en dood achter 
zich. Dellric...

ISBN: 9789088866456 • € 9,95 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening

driftWereld hc02. 
eeN verhaal over 
toveNaars
Ken Broeders
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Een verhaal over tovenaars is het tweede 
deel uit de Driftwereld-trilogie, waarin Ken 
Broeders je meeneemt op een fantastische 
reis waarbij het kwaad nooit ver weg is.    
Driftwereld, een verborgen wereld waar 
fabelachtige wezens leven, wordt bedreigd 
door een heks. Gedreven door haat laat ze 
een spoor van vernieling en dood achter 
zich. Dellric...

ISBN: 9789088866463 • € 19,95 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening

driftWereld lu02. 
eeN verhaal over 
toveNaars - luxe 
editie
Oplage 800 ex.
Ken Broeders
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

Een verhaal over tovenaars is het tweede 
deel uit de Driftwereld-trilogie, waarin Ken 
Broeders je meeneemt op een fantastische 
reis waarbij het kwaad nooit ver weg is.    
Driftwereld, een verborgen wereld waar 
fabelachtige wezens leven, wordt bedreigd 
door een heks. Gedreven door haat laat ze 
een spoor van vernieling en dood achter 
zich. Dellric...

ISBN: 9789088866654 • € 49,95 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening

ekho, 
de spiegelWereld 
09. abidjaN-Nairobi 
express
Alessandro Barbucci
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Voor dit nieuwe harige avontuur gaan we 
naar Afrika! Over de hele planeet ster-
ven Preshauns van schaamte nadat ze 
plotseling hun haar hebben verloren. Een 
vreemd verschijnsel dat Fourmille moet 
onderzoeken. Het enige wat alle slachtof-
fers gemeen hebben: een verblijf in Abid-
jan. Dus vliegen Yuri en Fourmille naar 
Afrika, waar ze ook de moord op...

ISBN: 9789088866425 • € 9,95 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening

ekho, 
de spiegelWereld 
hc09. 
abidjaN-Nairobi 
express
Alessandro Barbucci
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback / Pag: 48

Voor dit nieuwe harige avontuur gaan we 
naar Afrika! Over de hele planeet ster-
ven Preshauns van schaamte nadat ze 
plotseling hun haar hebben verloren. Een 
vreemd verschijnsel dat Fourmille moet 
onderzoeken. Het enige wat alle slachtof-
fers gemeen hebben: een verblijf in Abid-
jan. Dus vliegen Yuri en Fourmille naar 
Afrika, waar ze ook de moord op...

ISBN: 9789088866432 • € 18,95 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening

elsje a4 10. 
bruggers
Gerben Valkema
Hercules, Eric
Uitg: Uitgeverij L
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Geniet van Elsje, als je durft!    Elsje is een 
pittig maar ook schattig meisje en worstelt 
zoals altijd met vrienden, vriendinnen, 
ouders en school. In dit nummer gaat Elsje 
dan eindelijk naar de middelbare school, 
geeft commentaar op boeren en klimaat, 
en brengt een bezoekje aan Engeland voor 
de Brexit.   Elsje wordt in binnenland en 
buitenland...

ISBN: 9789088866081 • € 8,95 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening

elsje a4 hc10. 
bruggers
Gerben Valkema
Hercules, Eric
Uitg: Uitgeverij L
Humor album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Geniet van Elsje, als je durft!    Elsje is een 
pittig maar ook schattig meisje en worstelt 
zoals altijd met vrienden, vriendinnen, 
ouders en school. In dit nummer gaat Elsje 
dan eindelijk naar de middelbare school, 
geeft commentaar op boeren en klimaat, 
en brengt een bezoekje aan Engeland voor 
de Brexit.   Elsje wordt in binnenland en 
buitenland...

ISBN: 9789088866098 • € 18,95 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening

Nevada 01. loNe star
Colin Wilson
Pecau, Jena-Pierre
Uitg: Uitgeverij L
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Een weergaloze western-detective in drie 
delen    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 verant-
woordelijke voor het welvaren van de 
filmstudio's, vertrekt Nevada naar Mexico 
op zoek naar een vermiste...

ISBN: 9789088865558 • € 9,95 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening

Nevada hc01. 
loNe star
Colin Wilson
Pecau, Jena-Pierre
Uitg: Uitgeverij L
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Een weergaloze western-detective in drie 
delen    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 verant-
woordelijke voor het welvaren van de 
filmstudio's, vertrekt Nevada naar Mexico 
op zoek naar een vermiste...

ISBN: 9789088865565 • € 18,95 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening
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ythaq 16. 
het beleg vaN kluit
Adrien Floch
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Arleston en Floch op hun best     Narvarth, 
Graniet en Danaëlle hebben op de planeet 
Kluit de mensen van de Federatie terug-
gevonden. Narvarth is de enige die de 
sleutels heeft waarmee je naar het parallel 
universum van Ythaq kunt komen. Maar 
die ontelbare nieuwe werelden met al hun 
rijkdommen binnen handbereik hebben, is 
voor veel mensen wel erg...

ISBN: 9789088865718 • € 9,95 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening

ythaq hc16. 
het beleg vaN kluit
Adrien Floch
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Arleston en Floch op hun best     Narvarth, 
Graniet en Danaëlle hebben op de planeet 
Kluit de mensen van de Federatie terug-
gevonden. Narvarth is de enige die de 
sleutels heeft waarmee je naar het parallel 
universum van Ythaq kunt komen. Maar 
die ontelbare nieuwe werelden met al hun 
rijkdommen binnen handbereik hebben, is 
voor veel mensen wel erg...

ISBN: 9789088865725 • € 18,95 • 14-10-2020
 • Levering voor rekening

dichter iN de 
achterhoek hc00. 
iN 7 beeldverhaleN
Marc Weikamp
Uitg: Syndikaat
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

7 gedichten in 7 beeldverhalen van di-
chters uit de Achterhoek.  Gemaakt in de 
Achterhoek en uitgegeven in de Achter-
hoek.

ISBN: 9789493204027 • € 17,95 • 15-10-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 26. deel 26
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. De 
surrealistische grappen van tekenaar Mark 
Retera zijn al jaren ongeëvenaard.

ISBN: 9789086130627 • € 8,95 • 28-10-2020
 • Levering voor rekening

catgenforcetextbelowlasttable
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dirkjaN 03. deel 03
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 363
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. 
De surrealistische grappen van tekenaar 
Mark Retera zijn al jaren ongeëvenaard. 
Dirkjan is dus niet voor niets een van de 
best verkochte...

ISBN: 9789086130245 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 04. deel 04
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 363
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. 
De surrealistische grappen van tekenaar 
Mark Retera zijn al jaren ongeëvenaard. 
Dirkjan is dus niet voor niets een van de 
best verkochte...

ISBN: 9789086130191 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 08. deel 08
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 363
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. 
De surrealistische grappen van tekenaar 
Mark Retera zijn al jaren ongeëvenaard. 
Dirkjan is dus niet voor niets een van de 
best verkochte...

ISBN: 9789086130153 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 11. deel 11
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 363
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. 
De surrealistische grappen van tekenaar 
Mark Retera zijn al jaren ongeëvenaard. 
Dirkjan is dus niet voor niets een van de 
best verkochte...

ISBN: 9789086130023 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 12. deel 12
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 363
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. 
De surrealistische grappen van tekenaar 
Mark Retera zijn al jaren ongeëvenaard. 
Dirkjan is dus niet voor niets een van de 
best verkochte...

ISBN: 9789086130030 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 13. deel 13
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 363
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. 
De surrealistische grappen van tekenaar 
Mark Retera zijn al jaren ongeëvenaard. 
Dirkjan is dus niet voor niets een van de 
best verkochte...

ISBN: 9789086130047 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 16. deel 16
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 363
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. 
De surrealistische grappen van tekenaar 
Mark Retera zijn al jaren ongeëvenaard. 
Dirkjan is dus niet voor niets een van de 
best verkochte...

ISBN: 9789086130085 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 17. deel 17
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 363
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. 
De surrealistische grappen van tekenaar 
Mark Retera zijn al jaren ongeëvenaard. 
Dirkjan is dus niet voor niets een van de 
best verkochte...

ISBN: 9789086130009 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 18. deel 18
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 363
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. 
De surrealistische grappen van tekenaar 
Mark Retera zijn al jaren ongeëvenaard. 
Dirkjan is dus niet voor niets een van de 
best verkochte...

ISBN: 9789086130337 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening
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dirkjaN 20. deel 20
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. 
De surrealistische grappen van tekenaar 
Mark Retera zijn al jaren ongeëvenaard. 
Dirkjan is dus niet voor niets een van de 
best verkochte...

ISBN: 9789086130269 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 22. deel 22
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. 
Ieder album staat vol met spitsvondige 
grappen van ogenschijnlijke eenvoud en 
juist daarin schuilt de kracht van deze 
strip. De surrealistische grappen van teke-
naar Mark Retera zijn al jaren ongeëve-
naard.    Dirkjan is dus niet voor niets een 
van de best verkochte...

ISBN: 9789086130535 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 23. deel 23
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ied-
er album staat vol met spitsvondige grap-
pen van ogenschijnlijke eenvoud en juist 
daarin schuilt de kracht van deze strip. 
De surrealistische grappen van tekenaar 
Mark Retera zijn al jaren ongeëvenaard. 
Dirkjan is dus niet voor niets een van de 
best verkochte...

ISBN: 9789086130399 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

dirkjaN 24. deel 24
Mark Retera
Uitg: Retera
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt 
van de vaderlandse stripgeschiedenis. 
Ieder album staat vol met spitsvondige 
grappen van ogenschijnlijke eenvoud en 
juist daarin schuilt de kracht van deze 
strip. De surrealistische grappen van teke-
naar Mark Retera zijn al jaren ongeëve-
naard.    Dirkjan is dus niet voor niets een 
van de best verkochte...

ISBN: 9789086130405 • € 8,50 • 1-9-2020
 • Levering voor rekening

de blauWbloezeN 
63. de slag vaN de 
krater
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Wanneer generaal Grant bijstand vraagt 
aan generaal Alexander stuurt die laatste 
hem Blutch en Chesterfield. Het 22ste 
cavalerieregiment is na een nieuwe aanval 
van kapitein Stark toe aan herstel, en de 
generaal houdt niet van werkloze soldaten. 
Eenmaal ter plaatse, treffen de twee sol-
daten een belegering die blijft aanslepen. 
Twee eenheden...

ISBN: 9789031437641 • € 7,95 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 051. de 
fWietmachiNe
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Professor Gobelijn heeft een machine 
bedacht waarmee je om het even wat kunt 
versturen naar waar je wil. Er zijn nog en-
kele problemen met datgene dat verstuurd 
wordt en datgene wat aankomt. Filiberke 
en Flip ondervinden dit aan den lijve wan-
neer zij door toedoen van Choco naar Italië 
verstuurd worden. Filiberke staat vol plui-
men en Flip is een...

ISBN: 9789462102316 • € 6,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 227. het 
breiN vaN gobelijN
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Het hyperactieve brein van Gobelijn werkt 
dag en nacht. Het belet de professor zelfs 
te slapen. Daarom ontwerpt hij het "brein-
parkeerapparaat". Voor het slapen gaan 
transfereert hij zijn herseninhoud naar 
zijn nieuwe uitvinding zodat hij voortaan 
rustig kan slapen. Filiberke ontdenkt "het 
breinparkeerapparaat" en slaat het brein 
van de professor...

ISBN: 9789462101456 • € 6,50 • 2-9-2020
 • Levering voor rekening

amazoNia 01. deel 1
Kenya seizOen 3
Bertrand Marchal
Leo
Uitg: Ballon Media N.V.
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Brazilë, 1949. Voordat een fotograaf sterft 
in een, door Engelsen gerund, ziekenhuis, 
vertrouwd hij zijn vreemde foto’s aan een 
dominee. De dominee brent de foto’s naar 
het Britse consulaat in Manaus, de hoofd-
stad van de Amazone: Op één van de foto’s 
staat een wezen dat niets menselijks lijkt 
te hebben De MI6 wordt gewaarschuwd...

ISBN: 9789085584445 • € 8,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

blacksad 01. ergeNs 
tusseN de schadu-
WeN
Juanjo Guarnido
Canales Juan Diaz
Uitg: Ballon Media N.V.
Detective/Thrillers
NUR: 363
Paperback
Pag: 56

Wanneer ik m'n kantoor binnenkom, heb 
ik soms het idee dat ik de ruines van een 
oude beschaving betreed. Niet omdat het 
er zo'n troep is, maar omdat het me doet 
denken aan het beschaafde wezen dat ik 
ooit was.

ISBN: 9789067935425 • € 10,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening
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blacksad 03. rode 
ziel
Juanjo Guarnido
Canales Juan Diaz
Uitg: Ballon Media N.V.
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Een uur lang keek ik zwijgend toe. Pas toen 
durfde ik mijn mond open te doen en het 
magische scheppingsmoment te onder-
breken. Het broze wezen veranderde in een 
wervelwind wanneer hij een penseel ter 
hand nam en de geur van olieverf in zijn 
neus doordrong.

ISBN: 9789067938006 • € 10,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

blacksad 05. ama-
rillo
Juanjo Guarnido
Canales Juan Diaz
Uitg: Ballon Media N.V.
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Weekly vertrekt alleen uit New Orleans. 
Achterblijver John wil liever daar werk 
zoeken en loopt al snel een rijke Texaan 
tegen het lijf die hem voorstelt zijn auto 
terug te brengen. Een op het eerste zicht 
makkelijk en goedbetaald klusje. Maar 
in een tankstation laat hij de auto stelen 
door Chad Lowell en Abe Greenberg, twee 
beatnik-schrijvers die...

ISBN: 9789085583462 • € 10,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

de blauWbloezeN 08. 
de hoogvliegers vaN 
de cavalerie
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Na het laatste slagveld is de 22ste 
cavalerie zo uitgedund, dat Blutch en 
sergeant Chesterfield even geen onderdeel 
hebben. Al gauw worden zij (onder valse 
voorwendselen) ingezet voor een geheime 
missie. Deze missie vindt plaats in de 
nieuwste spionage-uitvinding, genaamd de 
luchtballon. Het doel is om kapitein Stark 
te bevrijden, deze is tijdens...

ISBN: 9789031404438 • € 7,95 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 081. de 
luchtzWemmers
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Jommeke komt bij professor Gobelijn aan 
en ziet deze van het dak springen. Gobelijn 
valt in een berg hooi. Even later ziet hij de 
professor door de lucht zweven. Jommeke 
krijgt van Gobelijn een apparaatje waar-
mee je gewichtloos kunt worden en zo door 
de lucht zweven. Een tijdje later maakt de 
professor vliegpillen die hetzelfde effect 
hebben....

ISBN: 9789462105225 • € 6,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 234. de 
pechvogel
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Filiberke is blijkbaar niet voor het geluk 
geboren. Wat hij ook doet, alles mislukt... 
tot hij op een dag een zak met zeldzame 
sieraden vindt. Eerlijk als hij is, wil hij 
de vondst samen met Jommeke naar de 
politie brengen. Maar zelfs dat lukt hem 
niet... Pech achtervolgt Filiberke als een 
helse nachtmerrie. Als klap op de vuurpijl 
worden onze...

ISBN: 9789462105805 • € 6,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

overleveNdeN 05. 
kWaNtumaNoma-
lieëN 5de episode
Leo
Uitg: Ballon Media N.V.
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Door tragische gebeurtenissen of onvoor-
ziene tijdsprongen is de groep van over-
levenden helemaal uiteengevallen op een 
verre planeet. Manon en Alex proberen te 
overleven in deze vijandige wereld, zonder 
te weten of ze de rest van de groep ooit 
zullen terugvinden... Maar de komst van 
de Mantrisse en de buitenaardse Sven geeft 
ze hoop om voor eens en...

ISBN: 9789085584810 • € 8,50 • 7-10-2020
 • Levering voor rekening

catgenforcetextbelowlasttable
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daWN of x (07)
Jonathan Hickman
Duggan G
Uitg: Marvel
Comics
Paperback

The Dawn of X continues to evolve! As 
Verendi's plans against the X-Men's island 
home of Krakoa grow, the Maruaders find 
themselves missing something vital! But 
where will Calisto of the Morlocks stand 
in the reshaped world of mutantkind? The 
new Excalibur face an old foe - but this 
time, they are the hunters rather than the 
game!

ISBN: 9781302927608 • € 17,99 • 1-9-2020

daWN of x (11)
Jonathan Hickman
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 176

Love, violence and power in the Dawn 
of X! The Marauders set their sights on 
the powerdampening technology that has 
made its way into too many hands! As one 
member of X-Force struggles with their 
secrets, the rest of the squad must fight 
to stay alive! The New Mutants can help 
those developing new abilities no matter 
how weird and dangerous, right?

ISBN: 9781302927684 • € 17,99 • 1-9-2020

dragoN age; 
blue Wraith
Nunzio Defilippes
Furukawa F
Uitg: Dark Horse
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 72

A group of Inquisition agents pursue the 
deadly elven warrior Fenris in this new 
chapter from the world of BioWare's dark 
fantasy RPG!

ISBN: 9781506708270 • € 17,99 • 1-9-2020

straNger thiNgs: 
the bully 
(graphic Novel)
Greg Pak
Favoccia V
Uitg: Dark Horse
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

The bullies from season one of hit Netflix 
series try to uncover the mystery of Elev-
en's psychic powers in this scary all-ages 
comic! Troy has been having nightmares 
about El ever since she embarrassed him 
in front of the school and broke his arm in 
season one. Powerless and anxious, Troy is 
determined to prove that what happened 
between him and...

ISBN: 9781506714530 • € 12,99 • 1-9-2020

WoNder WomaN (02): 
love is a battlefield
Willow Wilson G
Nord C
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 192

Wonder Woman survives her Vol. 1 Just 
War battle against young god Ares only to 
discover her mother and goddess of love, 
Aphrodite's son are missing!

ISBN: 9781779507112 • € 19,99 • 1-9-2020

aveNgers 
the complete 
collectioN
Jonathan Hickman
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 336

Jonathan Hickman's epic Avengers saga 
begins here! When Earth's Mightiest 
Heroes expand their sphere of influence to 
a global - even interplanetary - level, who 
will answer Captain America's call?

ISBN: 9781302925093 • € 34,99 • 8-9-2020

batmaN absolute 
the dark kNight
Frank Miller
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 512

The Dark Knight gets the Absolute treat-
ment he deserves!    Frank Miller's The 
Dark Knight Returns is hailed as one of 
comics masteripiece--and its equally pro-
vocative sequel The Dark Knight Strikes 
Again--are tales you don't want to miss! 
With stunning art and brilliant commen-
tary, you won't want to miss this collection 
of Dark Knight stories!   ...

ISBN: 9781779506627 • € 99,99 • 8-9-2020

batmaN: detective 
comics (02): arkham
Peter J. Tomasi
Mahnke D
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback

As a new era dawns, the Batman is facing 
the most dangerous threat of his career! 
The Arkham Knight has arrived in Gotham 
City with an entire round table of deadly 
allies, and their first encounter will leave 
Batman shaken to his core.

ISBN: 9781779502513 • € 17,99 • 8-9-2020

amaziNg 
spider-maN (08): 
threats & meNaces
Nick Spencer
Ottley R
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 160

There are too many problems in New York 
City, and Spidey can't be in four places 
at once - unless he can?! Peter's life is as 
complicated as ever, but can science be the 
answer?

ISBN: 9781302920234 • € 17,99 • 15-9-2020
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batmaN: curse of 
the White kNight
Sean Murphy
Janson K
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 272

Ancient curses are awoken and timeless 
secrets are revealed in this explosive se-
quel to the critically acclaimed blockbuster 
Batman: White Knight from writer/artist 
Sean Murphy!

ISBN: 9781779504487 • € 29,99 • 15-9-2020
 • Levering voor rekening

black WidoW 
strikes omNibus
Don Heck
Thomas R
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 896

Collecting the complete early adventures, 
solo series and rare graphic novel ap-
pearances of the Black Widow! From her 
debut as a Russian spy through her early 
days with the Avengers and her character-
defining solo series, the story of Natasha 
Romanoff is one of comics' most captivat-
ing.

ISBN: 9781302921279 • € 100,00 • 15-9-2020
 • Levering voor rekening

city of belgium
Brecht Evens
Uitg: Farrar Straus Giroux
Strips/Comics
NUR: 363
Hardback
Pag: 332

An exquisitely drawn, sinuous explora-
tion of the city at night by the author of 
PANTHER, THE MAKING OF, and THE 
WRONG PLACE

ISBN: 9781770463424 • € 42,95 • 15-9-2020

dark kNight 
returNs: the goldeN 
child deluxe editioN
Frank Miller
Grampa R
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 96

The deluxe edition of Frank Miller s return 
to the Dark Knight Universe!

ISBN: 9781779503916 • € 17,99 • 15-9-2020
 • Levering voor rekening

daWN of x (12)
Jonathan Hickman
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 184

Death and rebirth in the Dawn of X! The 
resurrection protocols can bring back any 
fallen mutant. But when a mutant dies, X-
Factor is there to investigate how and why 
and to uphold the rules of reincarnation! 
Krakoa may be for mutants, but they still 
need to deal with the human world!

ISBN: 9781302927691 • € 17,99 • 15-9-2020

dyiNg is easy
Joe Hill
Uitg: IDW
Comics
Hardback

Comedy is hard... but dying is easy! From 
New York Times bestselling author Joe 
Hill (Locke & Key) comes this new graphic 
novel mystery.

ISBN: 9781684057030 • € 19,99 • 15-9-2020

joker; killer smile
Jeff Lemire
Sorrentino A
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

The Eisner-nominated creative team of 
writer Jeff Lemire and artist Andrea Sor-
rentino (Green Arrow, Gideon Falls) reunite 
for a psychological horror story that delves 
into the bottomless insanity of The Joker.

ISBN: 9781779502698 • € 29,99 • 15-9-2020

Nbm comics biogra-
phies Willie NelsoN: 
a graphic histroy
T.J. Kirsch
Johanson H
Uitg: Diamond
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

Country music icon Willie Nelson is rec-
ognized all over the world for his music, 
philanthropy, and unmistakable look. Since 
he was a child in Hill County, Texas, he has 
been writing and performing for adoring 
crowds. In this graphic novel biography, 
all the chapters represent a different era of 
his life and struggles.

ISBN: 9781681122625 • € 22,95 • 15-9-2020
 • Levering voor rekening

star Wars: 
jedi falleN order - 
dark temple
Paolo Villanelli
Rosenberg M
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Leading into Jedi: Fallen Order, the up-
coming third-person action-adventure Star 
Wars title from Lucasfilm and Respawn 
Entertainment, DARK TEMPLE follows the 
Jedi Master Eno Cordova and his impul-
sive Padawan, Cere Junda, on their most 
dangerous mission yet!

ISBN: 9781302919955 • € 15,99 • 15-9-2020
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legeNd of korra; 
ruiNs of the empire 
library editioN
Michael Dante Dima-
rtino
Wong M
Uitg: Dark Horse
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 240

On the eve of its first elections, the Earth 
Kingdom's future is endangered by its past. 
As Kuvira works to reclaim her honor, the 
devious commander Guan undermines the 
peace Avatar Korra has established to take 
power for himself. Korra and Kuvira must 
learn to work together to ensure the future 
of the Earth Kingdom.

ISBN: 9781506708935 • € 39,99 • 22-9-2020

sNoWpiercer: 
the prequel (02): 
apocalypse
Uitg: Titan UK
Comics
Hardback

THE SECOND PART OF THE PREQUEL 
SERIES TO THE CRITICALLY ACCLAIMED 
SNOWPIERCER GRAPHIC NOVELS, BY 
ORIGINAL ARTIST JEAN-MARC ROCH-
ETTE!

ISBN: 9781787730328 • € 22,95 • 22-9-2020

batmaN: detective 
comics (03): 
greetiNgs from 
gotham
Peter J. Tomasi
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

Following the events of Detective Comics 
Vol. 2: Arkham Knight, Batman's limits 
will be pushed to the limit as he faces off 
against some of his deadliest foes including 
Deadshot and The Joker!    Detective Jim 
Corrigan has been shot on the streets of 
Gotham City--and the Spectre must reach 
out to Batman to help him find the secret 
assassin!...

ISBN: 9781779505545 • € 17,99 • 29-9-2020

daWN of x (13)
Jonathan Hickman
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 176

New threats rock the Dawn of X! Reu-
nited for the very first time, and it feels 
so good - Cable meets Deadpool! When 
EMPYRE collides with the X-Men, prepare 
for plant people versus mutant zombies! 
The always-unpredictable Fantomex must 
break into The World, the artifi cial realm 
of his creation!

ISBN: 9781302927707 • € 17,99 • 29-9-2020

paul at home
Michel Rabagliati
Uitg: Farrar Straus Giroux
Strips/Comics
NUR: 363
Paperback
Pag: 208

Paul at Home is Quebecois superstar 
Michel Rabagliati’s most personal book 
yet, a riveting, emotional, and frequently 
amusing take on the losses and loneliness 
of being closer to retirement than to uni-
versity. Paul is in his mid-50s, a successful 
cartoonist with an achy shoulder living in 
a house he once shared with his wife and 
daughter. The...

ISBN: 9781770464148 • € 24,95 • 29-9-2020

spider-maN: 
spider-verse 
spider-WomaN
Marv Wolfman
Infantino C
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

The Spider-Verse is full of powerful wom-
en — and these are some of the most spec-
tacular! Meet Jessica Drew, the original 
Spider-Woman! She’s determined to put a 
troubled past behind her — but will she 
become a super hero, or something else?

ISBN: 9781302925222 • € 9,99 • 29-9-2020

star Wars legeNds 
epic collectioN: 
the empire (06)
Stephane Roux
Fabbri D
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 480

The Force unleashed! The Empire's power 
is at its peak - but not every problem 
requires military might. Sometimes all you 
need is the right agent, in the right place, 
with the willingness to get the job done.

ISBN: 9781302925116 • € 44,99 • 29-9-2020
 • Levering voor rekening

x-meN/faNtastic 
four: 4x
Terry Dodson
Zdarsky C
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 128

Wayward son! Every known mutant lives 
on Professor X’s newly forged island para-
dise of Krakoa — except for one. And now 
the X-Men feel that it’s time for Franklin 
Richards to come home.

ISBN: 9781302920036 • € 15,99 • 29-9-2020

star Wars: 
graphic Novel 
adaptatioN box set
Alessandro Ferrari
Uitg: IDW
Comics
NUR: 360
Boxed set
Pag: 480

Explore the Star Wars universe in a whole 
new light with this box set of stylishly 
illustrated graphic novel adaptations of the 
Original Trilogy and the Skywalker Saga.

ISBN: 9781684056651 • € 59,99 • 10-10-2020
 • Levering voor rekening
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avatar: 
the last airbeNder: 
katara aNd the 
pirate's silver
Faith Erin Hicks
Wartman P
Uitg: Dark Horse
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 80

When Team Avatar is suddenly ambushed 
by the Fire Nation, Katara gets separated 
from the group. Unable to rendezvous with 
Aang, Toph, and Sokka, Katara must avoid 
capture by aligning herself with some 
unlikely allies! The normally sweet and 
sensitive Katara will need to explore her 
tougher side if she's going to reunite with 
the rest of Team...

ISBN: 9781506717111 • € 12,99 • 13-10-2020

daWN of x (14)
Jonathan Hickman
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 168

Empyre and enemies strike the Dawn of 
X! X-Factor's fi rst case is the disappear-
ance of a mutant dancer at a prestigious 
ballet academy... in the Mojoverse! Helping 
young mutants in crisis ain't all sunshine 
and rainbows, and recently, it's been 
downright nightmarish - but maybe luck is 
changing for the New Mutants?

ISBN: 9781302927714 • € 17,99 • 13-10-2020

doomsday clock; 
the complete 
collectioN
Geoff Johns
Frank G
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 456

The world of Watchmen collides with the 
DC Universe in the most shocking story in 
DC history! Presented by master storytell-
ers Geoff Johns and Gary Frank--As the 
Doomsday Clock ticks toward midnight, 
the DC Universe will encounter its greatest 
threat: Dr. Manhattan. But nothing is hid-
den from Manhattan, and the secrets of the 
past, present, and...

ISBN: 9781779506054 • € 39,99 • 13-10-2020

batmaN (01): 
their dark desigNs
James Tinion Iv
Daniel T
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 264

Beginning a whole new chapter in the 
life of the Dark Knight, the epic art 
team of Tony S. Daniel and Danny Miki 
are joined by new series writer James 
Tynion IV!It's a new day in Gotham City, 
but not the same old Batman. With Bane 
vanquished and one of his longtime allies 
gone, Batman has to start picking up the 
pieces and stepping...

ISBN: 9781779505569 • € 34,99 • 20-10-2020

daWN of x (08)
Jonathan Hickman
Duggan G
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 176

Staggering stories of the Dawn of X! As the 
Marauders grapple with what they have 
lost, Storm and Emma Frost fi nally come 
to blows! Deep in Shi'ar space, the New 
Mutants cope with an intergalactic power 
struggle!

ISBN: 9781302927615 • € 17,99 • 20-10-2020

george sprott 
1894-1975
Seth
Uitg: Farrar Straus Giroux
Strips/Comics
NUR: 363
Paperback
Pag: 96

The celebrated cartoonist and New Yorker 
illustrator Seth weaves the fictional tale of 
George Sprott, the host of a long-running 
television program. The events forming 
the patchwork of George's life are pieced 
together from the tenuous memories 
of several informants, who often have 
contradictory impressions. His estranged 
daughter describes the...

ISBN: 9781770464094 • € 27,95 • 20-10-2020

star Wars 
adveNtures: 
the cloNe Wars - 
battle tales
Uitg: IDW
Gift/Hobby Books Gen
NUR: 360
Hardback
Pag: 120

While Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, 
and other Jedi Knights fight against incred-
ible odds, two Republic squadrons must 
hold their position against an encroaching 
droid army of the Separatists.

ISBN: 9781684057238 • € 14,99 • 20-10-2020

avatar: 
the last airbeNder: 
the search omNibus
Gene Luen Yang
Gurihiru
Uitg: Dark Horse
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 232

Immediately following the Avatar's ad-
ventures chronicled in The Promise, this 
remarkable omnibus that collects parts 
1-3 of The Search, from Airbender creators 
Michael Dante DiMartino and Bryan Koni-
etzko!    For years, fans of Avatar: The Last 
Airbender and The Legend of Korra have 
burned with one question--what happened 
to Fire Lord Zuko's...

ISBN: 9781506721729 • € 24,99 • 27-10-2020

daWN of x (15)
Jonathan Hickman
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 176

Mystery in the Dawn of X! The Jonathan 
Hickman-led reimagining of mutantkind 
continues! The Marauders sail the high 
seas to protect Krakoan interests! X-Factor 
investigates mutant deaths - and resurrec-
tions! X-Force do whatever it takes to keep 
Krakoa safe! The Children of the Atom 
follow in their heroes' footsteps!

ISBN: 9781302927721 • € 17,99 • 27-10-2020
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the old guard (01): 
opeNiNg fire
netflix tv series
Greg Rucka
Fernandez Leandro
Uitg: Diamond
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 170

Collecting the critically acclaimed mini-
series by GREG RUCKA and LEANDRO 
FERNANDEZ. Old soldiers never die…and 
some of them don’t even fade away. Cursed 
with immortality, Andromache of Scythia 
and her comrades-in-arms ply their trade 
for those who can find—and afford—their 
services. 

ISBN: 9781534302402 • € 18,95 • 29-8-2017
 • Levering voor rekening

the old guard (02): 
force multiplied
netflix tv series
Greg Rucka
Fernandez Leandro
Uitg: Diamond
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 128

Sixty-seven hundred year old Andromache 
“Andy” the Scythian, Nicolo “Nicky” of 
Genoa, Yufus “Joe” al-Kaysani, and newbie 
immortal Nile Freeman return to the good 
fight in the acclaimed miniseries by New 
York Times bestselling creators GREG 
RUCKA & LEANDRO FERNÁNDEZ...now a 
major motion picture!

ISBN: 9781534313774 • € 18,95 • 22-9-2020
 • Levering voor rekening

catgenforcetextbelowlasttable

Led by a warrior named Andy (Charlize 
Theron), a covert group of tight-knit 
mercenaries with a mysterious inability 
to die have fought to protect the mortal 
world for centuries. But when the team 
is recruited to take on an emergency 
mission and their extraordinary abilities 
are suddenly exposed, it’s up to Andy 
and Nile (Kiki Layne), the newest soldier 
to join their ranks, to help the group 
eliminate the threat of those who seek 
to replicate and monetize their power by 
any means necessary.

THE NEW HIT FILM ON NETFLIX
‘THE OLD GUARD’






