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amoraS: 
de kroNiekeN 06. 
de uNderdog
Charel Cambré
Legendre, Marc
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Om definitief uit de geldzorgen te raken, 
bewandelen zowel Suske en Wiske als 
Jerom en Lambik duistere paden. Van-
zelfsprekend loopt het slecht af en Wiske 
verdwijnt spoorloos. Professor Barabas 
meent dat hij haar op de luchthaven zag en 
biedt zijn hulp aan. Vanaf dan gaat het pas 
echt mis...

ISBN: 9789002269806 • € 7,99 • 20-5-2020
 • Levering voor rekening

de buurtpolitie 09. 
de gijzeliNg
Nix
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Tijdens een uitstap met het hele politie-
korps naar het kunstmuseum is de com-
missaris helemaal weg van het schilderij, 
‘De gijzeling’. ’s Nachts krijgt het team van 
de Buurtpolitie een oproep: ‘De gijzeling’ 
werd gestolen! En ze kunnen de commis-
saris niet bereiken... Heeft hij iets met de 
zaak te maken? De agenten van de Buurt-
politie zetten alles...

ISBN: 9789002269950 • € 6,50 • 20-5-2020
 • Levering voor rekening

de rode ridder 266. 
gedoemd
Fabio Bono
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Johan en Allis vinden op hun weg een vi-
ertal gestrande reizigers die een machtige 
stier naar Sadar brengen voor de jaarlijkse 
lentefeesten. Bij hen bevindt zich ook een 
meisje dat niet meer praat sinds ze haar 
ouders zag vermoorden. Johan en Allis 
nemen het groepje op sleeptouw, maar de 
reizigers hebben heel wat te verbergen. En 
wanneer ze Sadar...

ISBN: 9789002269523 • € 6,50 • 20-5-2020
 • Levering voor rekening

de SmurfeN 39. 
de vluCHt vaN de 
ooievaarS
Peyo
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Voor hun verre verplaatsingen rekenen de 
Smurfen al jaar en dag op ooievaars. Ook 
deze keer vliegt een delegatie Smurfen op 
drie ooievaars naar tovenaar Homnibus 
om zijn verjaardag te gaan vieren. Maar de 
verwachte ooievaren dagen niet op voor 
de terugvlucht. Uiteindelijk verschijnt er 
maar één ooievaar, en hij is er erg aan toe! 
De Smurfen voeren...

ISBN: 9789462107267 • € 7,50 • 20-5-2020
 • Levering voor rekening

NaCHtwaCHt 04. 
de HelleHoNd
Steve Van Bael
Gucht, Peter Van
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Schemermeer krijgt onverwachts hoog be-
zoek. Het gaat om Igor, de oudste vampier 
uit de onderwereld. Hij is op zoek naar de 
president van de Hoge Raad. Deze werd 
kort daarvoor ontvoerd en is sindsdien 
spoorloos verdwenen. Igor vermoedt 
dat de president wordt vastgehouden in 
Schemermeer. De Nachtwacht besluit Igor 
te helpen bij zijn onderzoek en kan...

ISBN: 9789002270024 • € 6,50 • 20-5-2020
 • Levering voor rekening

SuSke eN wiSke door 
04. 
de preutSe priNSeS
Paul Geerts
Vandersteen, Willy
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Lambik heeft een Thais masker gekocht op 
een rommelmarkt. Op een nacht begint het 
te brabbelen. Dankzij Barabas’ klanken-
tapper wordt het gebrabbel verstaanbaar. 
Het masker blijkt 152 jaar oud te zijn en 
afkomstig uit het Himmapan bos. Het 
vraagt om hulp, want de koning is oud en 
heeft een opvolger nodig. De jongste zoon 
en zijn verloofde zijn...

ISBN: 9789002270123 • € 7,99 • 20-5-2020
 • Levering voor rekening

HuurliNg defiNitief 
HC07. de reiS
Vicente Segrelles
Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Op een routinereis is de huurling ver-
dwaald geraakt. Hij heeft de Indische 
Oceaan overgestoken met zijn vliegende 
draak en ontdekt een eiland dat niet op 
zijn kaarten voorkomt, wat verbazend is 
gezien de geavanceerde navigatiemethoden 
van de monniken van de krater. De huurl-
ing vindt een fascinerende en onbekende 
wereld, op het eerste gezicht een...

ISBN: 9789034308283 • € 18,95 • 22-5-2020
 • Levering voor rekening

HuurliNg defiNitief 
lu07. de reiS - luxe 
editie
Met dossier en ex-
libris
Vicente Segrelles
Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Op een routinereis is de huurling ver-
dwaald geraakt. Hij heeft de Indische 
Oceaan overgestoken met zijn vliegende 
draak en ontdekt een eiland dat niet op 
zijn kaarten voorkomt, wat verbazend is 
gezien de geavanceerde navigatiemethoden 
van de monniken van de krater. De huurl-
ing vindt een fascinerende en onbekende 
wereld, op het eerste gezicht een...

ISBN: 9789034308290 • € 39,95 • 22-5-2020
 • Levering voor rekening

HuurliNg defiNitief 
HC08. Het jaar 1000
Vicente Segrelles
Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

In de christelijke traditie werd gezegd dat 
het einde van de wereld zou plaatsvinden 
in het jaar duizend van onze jaartelling. 
Die datum nadert en de monniken van de 
Orde van de Krater weten dat het waar 
is: het gaat gebeuren en het is onomkeer-
baar. De Huurling zal uit de eerste hand te 
weten komen wat de ramp veroorzaakt, als 
hij naar een wereld...

ISBN: 9789034308306 • € 18,95 • 22-5-2020
 • Levering voor rekening
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HuurliNg defiNitief 
lu08. Het jaar 1000 - 
luxe editie
Met dossier en ex-
libris
Vicente Segrelles
Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Hardback

In de christelijke traditie werd gezegd dat 
het einde van de wereld zou plaatsvinden 
in het jaar duizend van onze jaartelling. 
Die datum nadert en de monniken van de 
Orde van de Krater weten dat het waar 
is: het gaat gebeuren en het is onomkeer-
baar. De Huurling zal uit de eerste hand te 
weten komen wat de ramp veroorzaakt, als 
hij naar een wereld...

ISBN: 9789034308313 • € 39,95 • 22-5-2020
 • Levering voor rekening

pokereilaNd 07. 
opeNbariNg
Michele Condosta
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Al sinds de mist der tijden voeren vier 
koningen in vrede en harmonie het bewind 
over hun deel van het eiland Poker. Alles 
lijkt volmaakt in balans, tot de dag waarop 
het Orakel verschijnt aan de dwerg Jinx… 
en hem opdraagt de vier heersers te gaan 
waarschuwen voor een grote tragedie. Het 
tijdperk van chaos staat op het punt te 
beginnen en het is...

ISBN: 9789034308245 • € 8,95 • 22-5-2020
 • Levering voor rekening

pokereilaNd HC07. 
opeNbariNg
Michele Condosta
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Al sinds de mist der tijden voeren vier 
koningen in vrede en harmonie het bewind 
over hun deel van het eiland Poker. Alles 
lijkt volmaakt in balans, tot de dag waarop 
het Orakel verschijnt aan de dwerg Jinx… 
en hem opdraagt de vier heersers te gaan 
waarschuwen voor een grote tragedie. Het 
tijdperk van chaos staat op het punt te 
beginnen en het is...

ISBN: 9789034308252 • € 18,95 • 22-5-2020
 • Levering voor rekening

amazoNia 05. 
Bertrand Marchal
Leo
Uitg: Ballon Media N.V.
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

1949. Alle puzzelstukjes rond ‘Jo’, een 
vreemd wezen met bovennatuurlijke 
krachten, beginnen samen te vallen. In het 
tropische regenwoud stoten miss Austin 
en kapitein Delio op de gestrande Duitse 
onderzeeër. De schat ligt eindelijk binnen 
handbereik! Ze moeten snel handelen want 
de goudkoorts krijgt al snel de Braziliaanse 
geheime dienst te...

ISBN: 9789085586005 • € 8,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

bloeSemS iN de 
HerfSt
Met dossier
Aimée De Jongh
Zidrou
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 160

Hij heet Ulysses. Hij is al jaren weduw-
naar en als hij op zijn 59ste zijn job als 
verhuizer verliest, duikelt hij in grote 
eenzaamheid. De banden met zijn kinderen 
aanhalen? Geen optie: zijn dochter ve-
rongelukte op haar zestiende en zijn zoon 
wordt helemaal opgeslorpt door zijn werk.
Zij is mevrouw Solenza. Mediterranea is 
haar voornaam en ze heeft...

ISBN: 9789462107298 • € 29,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

bollie eN billie 03. 
vrieNdeN gaaN voor 
(relook)
Roba
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Bollie, een kleine jongen zoals alle andere, 
heeft als beste vriend zijn speelse cock-
erspaniël Billie. Buiten Bollie heeft Billie 
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: 9789031438150 • € 7,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

bollie eN billie 04. 
Het SySteem billie 
(relook)
Roba
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 64

Bollie, een kleine jongen zoals alle andere, 
heeft als beste vriend zijn speelse cock-
erspaniël Billie. Buiten Bollie heeft Billie 
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: 9789031438167 • € 7,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

daNCe aCademy 11.
Crip
Beka
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Als je hart het ritme bepaalt… Julie, Lucy 
en Laila kunnen het tempo amper volgen, 
met al hun schoolwerk en hun vurige pas-
sie voor dansen. Jongens en verliefdheden 
worden alsmaar belangrijker in hun leven. 
Laila heeft net een nieuw vriendje wan-
neer de drie vriendinnen op flamencostage 
trekken naar Sevilla, in Spanje, samen met 
Mary, hun bizarre...

ISBN: 9789462107281 • € 7,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

diep iN de zee 05.
Jytery
Cazenove, Christophe
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Wist je dat er zeven soorten zeeschild-
padden bestaan? Dat dolfijnen net als 
mensen een zeer sterke band met elkaar 
hebben? Dat sommige schelpdieren net als 
termieten hout eten? En dat de Spaanse 
danseres een naaktslak is uit de Indische 
Oceaan? Tuurlijk ... tenminste als je diep in 
de zee woont. Doe je dat niet, houd dan je 
duikbril en snorkel...

ISBN: 9789462107199 • € 7,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening
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eeN maSker vaN 
duizeNd traNeN 
HC01. de dood reiSt 
met me mee  1/2
David Chauvel
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Na een verschrikkelijke strijd daalt op de 
vlakte van Mizushiro een doodse stilte 
neer. Tussen de lijken op het slagveld 
lopen jammerende weduwen. Een van hen, 
Sadakïo, is op zoek naar haar verloofde, 
Koburo, wanneer ze Masamura ontmoet. 
Hij is ondersteboven van haar schoonheid 
en ontroerd door haar verdriet, en hij stelt 
voor haar te helpen het...

ISBN: 9789462107250 • € 17,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

jaCob kayNe 02. 
de meeSter iN Het 
vergeteN 2/3
Mateo Guerrero
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

“Natuurlijk kon ik ontkomen. Ik wandelde 
onder jullie ogen weg. Want niemand kan 
zich mijn gezicht herinneren, tenzij op het 
moment zelf. Niemand, op mijn broer na. 
Alleen hij weet wie ik ben. Jakob Kayne. 
De laatste geheugenvreter.” Samen met zijn 
broer Samuel reist Jakob Kayne de wereld 
van de Archipels af om de mensen die hun 
hulp inroepen te...

ISBN: 9789064214813 • € 8,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 299. 
de flippoSauruS
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Jommeke en zijn vrienden zijn helemaal in 
de ban van dinosaurussen sinds ze kennis 
hebben gemaakt met Benjamin, de zoon 
van paleontoloog Hendrik Borstel. Terwijl 
de professoren op expeditie zijn in Alaska, 
betrappen de kinderen een dief die uit is 
op de geheime ontdekking van Hendrik 
Borstel. Het is te laat om de professoren te 
waarschuwen, maar...

ISBN: 9789462107229 • € 6,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

jugurtHa HC02. 
iNtegrale editie 2/4
Hermann
Vernal, Jean-Luc
Uitg: Ballon Media N.V.
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 200

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: 9789064215391 • € 37,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

de leeuw vaN juda 
01. boek 1/3
Hugues Labiano
Desberg, Stephen
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

In de jaren 1920 wordt John Wallace 
gearresteerd, eerst in Kenya, dan in 
Ethiopië. Hij is een Engelse kolonist die 
verdacht wordt van moord. Hij belandt in 
de gevangenis waar hij gebukt gaat onder 
dwangarbeid en overleeft in mensonwaar-
dige omstandigheden, tot hij erin slaagt 
te ontsnappen. Een mysterieuze zwarte 
vrouw gaat hem achterna, en...

ISBN: 9789085586012 • € 8,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

luCky luke 28. 
Het eSCorte 
(relook)
Morris
Goscinny, René
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Lucky Luke krijgt het verzoek om naar de 
gevangenis te komen voor een dringende 
aangelegenheid. Het blijkt dat Billy the 
Kid, die nog 1245 jaar dwangarbeid uit te 
zitten heeft, ook nog berecht moet worden 
in Bronco Pueblo in de staat New Mexico. 
Lucky Luke is de aangewezen man om 
Billy the Kid daarheen te brengen. Onder-
weg probeert Billy the Kid...

ISBN: 9789031434961 • € 7,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

luCky luke 47. 
zeveN korte 
verHaleN (relook)
Morris
Goscinny, René
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Bevat de zeven kortverhalen: Kiespijn in 
de prairie (Lucky Luke die zich over een 
snertjong ontfermt en hem bij de tandarts 
dropt); Westerse gastvrijheid (waarbij 
Luke bij de verkeerde mensen tijdens een 
feest aanklopt); Maverick (of hoe een kalf 
de mascotte werd van een cavalerie); De 
legendarische held (hoe je door ernaast te 
schieten toch held...

ISBN: 9782884713993 • € 7,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

maaNkop iNtegraal 
HC02. iNtegrale 
editie 2/2
Francois Boucq
Jodorowsky, Alejandro
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

Maankop verscheen voor het eerst begin 
jaren 1990 in het beroemde stripblad (Á 
suivre). Het verhaal speelt zich af op het 
eiland Damanuestra waar de bevolking ge-
bukt gaat onder het juk van een dictator en 
zijn vrouw. Tot overmaat van ramp wordt 
het eiland geteisterd door gigantische gol-
ven die niets heel laten op hun weg. Maar 
de golven lijken...

ISBN: 9789462107243 • € 26,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

oliver page eN de 
tijddoderS HC01.
Griffo
Desberg, Stephen
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Jaar 3500. Shayne, de Amazone bekleed 
met leer en metaal, reist door een ver-
woeste aarde op zoek naar de laatste 
vijanden van de beschaving: een ras van 
parasieten die de controle over de mens 
overnemen. Vele jaren eerder, in 1875, 
ontdekte Oliver Page, een jonge archeoloog 
op een missie naar de Perzische woestijn, 
het graf van een onbekende...

ISBN: 9789462941298 • € 16,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening
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oNbemaNde dreigiNg 
01. terreur boveN 
de tHeemS
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 
zijn Amerikaanse bondgenoten voor twee 
tegenmaatregelen: het opwaarderen...

ISBN: 9789031438129 • € 8,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

oNklopbaar HC02. 
jouw lokale 
SuperHeld
Pascal Jousselin
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Beeft, boosdoeners, Onklopbaar is er weer! 
De gemaskerde wreker strijdt voor rech-
tvaardigheid en een proper huishouden, 
en hij kan bovendien zien wat er gebeurt 
in een ander vakje en er zomaar naartoe 
springen om het Kwaad te bestrijden met 
zijn bondgenoten: Two-D Boy, de leerling-
held die met perspectief speelt, en Jean-
Claude, de...

ISBN: 9789031438112 • € 14,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

raviaN door 02. 
Het paNtSer vaN de 
jakolaSS
Manu Larcenet
Uitg: Ballon Media N.V.
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Met de Tijdopener hadden we Ravian 
achtergelaten in de straten van Parijs, hij 
was weer een kind geworden. We vinden 
hem nu terug met een peuk in zijn mond, 
aan de toog hangend, blut, ongeschoren en 
verdikt. Tussen de twee momenten, vindt 
een ramp plaats, een groot ongeluk in het 
tijdruimtecontinuüm. Mézières en Christin 
vertellen al meer dan...

ISBN: 9789085586043 • € 8,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

ridderS vaN Heliop-
oliS HC04. CitriNitaS, 
de gele faSe 4/4
Jeremy Petiqueux
Jodorowsky, Alejandro
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Hij zal nooit koning van Frankrijk zijn. De 
alchemie heeft een grotere toekomst voor 
hem in petto. 1888. In het hoofdkwartier 
van de Ridders van Heliopolis maakt 
Asiamar, honderdtien jaar oud, zich klaar 
voor het laatste ritueel van zijn initiatie: 
Citrinitas, de gele fase, waarin hij zijn 
jeugd zal terugvinden, zodat hij duizend 
jaar kan worden....

ISBN: 9789462941311 • € 17,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

Savage 05. 
blaCk Calavera
Felix Meynet
Yann
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Welke toekomst rest Felix Sauvage nog, na 
zo veel beproevingen en drama’s? Sinds het 
einde van de burgeroorlog staan de Franse 
troepen in Mexico stil bij de bedoelingen 
van hun Amerikaanse buren. Om diploma-
tieke incidenten te vermijden en inlichtin-
gen uit eerste hand te verkrijgen, worden 
Felix Sauvage en zijn kameraad, Hugon, als 
spionnen naar...

ISBN: 9789030374671 • € 8,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

littekeNS
Erik De Graaf
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 264

Littekens is het tweede deel en slot van een 
verhaal dat zich afspeelt tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Zondag 5 mei 1946... Precies 
een jaar na het einde van de oorlog praten 
Victor en Esther - schuchter -  over wat ze 
doorgemaakt hebben tijdens de bezetting-
sjaren. Meer en meer wordt duidelijk dat 
zwart en wit nauwelijks bestonden in die 
donkere...

ISBN: 9789031437900 • € 25,00 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

SCHerveN
Erik De Graaf
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 264

SCHERVEN is het eerste deel van een 
verhaal dat zich afspeelt tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.    Zaterdag 4 mei 1946... 
Een jaar na het einde van de oorlog. Op 
een begraafplaats vinden Victor en Esther, 
ex-geliefden, elkaar terug. Beiden zijn 
getekend door de oorlogsjaren en zitten vol 
verhalen over deze zwarte periode die zich 
maar moeilijk laten...

ISBN: 9789031437894 • € 25,00 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

tHorgal, joNge 
jareN 08. twee 
baStaardS 8/8
Roman Surzhenko
Yann
Uitg: Ballon Media N.V.
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Angst en geweld regeren in het domein 
van Harald met de blauwe tand. Ze 
sparen niemand, noch de klootzak van 
zijn zoon, noch deze Vikingen uit een ver 
dorp. Gevangene van deze tiran, Thorgal 
is veroordeeld om deel te nemen aan zijn 
angstaanjagende circusspelen ... Zal hij er 
nog steeds zonder nieuws uit Aaricia in 
slagen de valstrikken van de...

ISBN: 9789064215261 • € 8,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

tHorgal, joNge 
jareN HC08. 
twee baStaardS 8/8
oplage 900 exeMpl.
Roman Surzhenko
Yann
Uitg: Ballon Media N.V.
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Angst en geweld regeren in het domein 
van Harald met de blauwe tand. Ze 
sparen niemand, noch de klootzak van 
zijn zoon, noch deze Vikingen uit een ver 
dorp. Gevangene van deze tiran, Thorgal 
is veroordeeld om deel te nemen aan zijn 
angstaanjagende circusspelen ... Zal hij er 
nog steeds zonder nieuws uit Aaricia in 
slagen de valstrikken van de...

ISBN: 9789064215346 • € 16,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening
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vorSteNbloed HC04. 
wraak eN 
verloSSiNg 4/4
Dongzi Liu
Jodorowsky, Alejandro
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

De waanzin van de wraak. De razernij 
van de passie. Terwijl koning Honim en 
Alvar klaar zijn om het huwelijk van hun 
nakomelingen, Aram en Mara, te vieren, 
loert er dreiging… Een leger vampiers 
verscheurt de kuddes en probeert de twee 
koninkrijken aan te vallen. Vaal de kreu-
pele, de opperste kardinaal, en zoon van 
Alvar, beraamt een complot om de...

ISBN: 9789462940888 • € 17,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

yoko tSuNo 
iNtegraal HC07. 
duiStere 
ComplotteN
Roger Leloup
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

Kunstmatige tyfoons, een mythische trein 
en een somber Schots kasteel… met Yoko 
verveel je je nooit. Telkens is onze heldin 
het doelwit van een complot. Telkens 
wordt haar Japanse afkomst in vraag 
gesteld. Telkens zegeviert het recht. Roger 
Leloup is een leerling van de school van 
Hergé en schiep een van de zeldzame held-
innen uit de klassieke...

ISBN: 9789031438105 • € 26,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

aSterix SpeCiale 
editie 02. 
Het goudeN 
SNoeimeS
Albert Uderzo
Goscinny, René
Uitg: Ed. Hachette
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Deze speciale editie van het tweede Asterix 
avontuur "Asterix en het gouden snoeimes" 
heeft naast het reguliere verhaal een dos-
sier van maar liefst 16 extra pagina's met 
schetsen, scenario's en leuke weetenswaar-
dige achtergrondverhalen, waardoor het 
album 64 pagina's dik is, zonder duurder te 
worden dan het reguliere album.

ISBN: 9782864973478 • € 6,95 • 27-5-2020
 • Levering voor rekening

datiNg for geekS 11. 
tHe Next geNeratioN
Kenny Rubenis
Uitg: Uitgeverij L
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Dating. Tenzij je al een kind op de wereld 
gezet hebt moet je wel, als je de drang 
voelt om je voort te planten. Maar wat als 
de man van je dromen niet de genen van 
je dromen heeft? Of als je perfecte vrouw 
liever voor een vintage Furby zorgt, dan 
voor een baby?    Dating for Geeks is een 
strip voor iedereen die op zoek is naar 
iemand om samen een...

ISBN: 9789088865824 • € 8,95 • 27-5-2020
 • Levering voor rekening

baard eN kale 
Compleet HC08. de 
eerSte avoNtureN
Met dossier
Will
Dineur
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 368

Deze achtste bundeling van de avonturen 
van Baard en Kale is een buitenbeentje, 
zowel qua inhoud als qua omvang. We 
gaan hierin terug naar de allereerste ver-
halen die Will van Baard en Kale getekend 
heeft, dus naar de periode direct nadat hij 
het tekenwerk van Dineur had overgenom-
en. Het eerste Baard en Kale-verhaal dat 
Will ooit tekende is zelfs...

ISBN: 9789034308214 • € 59,95 • 29-5-2020
 • Levering voor rekening

baard eN kale 
Compleet lu08. de 
eerSte avoNtureN - 
luxe editie
Will
Dineur
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 368

Deze achtste bundeling van de avonturen 
van Baard en Kale is een buitenbeentje, 
zowel qua inhoud als qua omvang. We 
gaan hierin terug naar de allereerste ver-
halen die Will van Baard en Kale getekend 
heeft, dus naar de periode direct nadat hij 
het tekenwerk van Dineur had overgenom-
en. Het eerste Baard en Kale-verhaal dat 
Will ooit tekende is zelfs...

ISBN: 9789034308221 • € 79,95 • 29-5-2020
 • Levering voor rekening

jaN kordaat 
iNtegraal HC05. 
1959-1965
Jijé
Mouminoux
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 320

De verzamelde avonturen van Jan Kordaat 
zijn met dit vijfde deel gevorderd tot de 
jaren zestig. In de jaren ’59-’65 besteedt 
Jijé veel tijd aan Jan Kordaat en maakt 
vijf lange verhalen, waarbij collega Guy 
Mouminoux hem soms assisteert. Neptu-
nus’ geheim, Afspraak aan de Yukon, De 
terugkeer van Jan Kordaat, De grote rush 
en Duel der Idolen volgen...

ISBN: 9789034308238 • € 39,95 • 29-5-2020
 • Levering voor rekening

Code kimoNo 02. 
miSSie mowaNda
Francis Nicole
Brouard, Jean-Yves
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Toen op 8 maart 1988 het eerste verhaal 
van wat later de stripreeks Code Kimono 
zou worden in weekblad Kuifje verscheen, 
zou niemand hebben kunnen voorspellen 
dat dit het begin zou zijn van een inmid-
dels negentien delen tellende stripserie! 
Kimono is de code, de roepnaam, van de 
11e Franse vloot en de hoofdpersonen van 
de in deze reeks beschreven...

ISBN: 9789034308191 • € 8,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

Code kimoNo HC02. 
miSSie mowaNda
Francis Nicole
Brouard, Jean-Yves
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Toen op 8 maart 1988 het eerste verhaal 
van wat later de stripreeks Code Kimono 
zou worden in weekblad Kuifje verscheen, 
zou niemand hebben kunnen voorspellen 
dat dit het begin zou zijn van een inmid-
dels negentien delen tellende stripserie! 
Kimono is de code, de roepnaam, van de 
11e Franse vloot en de hoofdpersonen van 
de in deze reeks beschreven...

ISBN: 9789034308207 • € 18,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening
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datiNg for geekS 11. 
tHe Next geNeratioN
Kenny Rubenis
Uitg: Uitgeverij L
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Dating. Tenzij je al een kind op de wereld 
gezet hebt moet je wel, als je de drang 
voelt om je voort te planten. Maar wat als 
de man van je dromen niet de genen van 
je dromen heeft? Of als je perfecte vrouw 
liever voor een vintage Furby zorgt, dan 
voor een baby? Dating for Geeks is een 
strip voor iedereen die op zoek is naar 
iemand om samen een...

ISBN: 9789088866555 • € 9,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

kapiteiN kreiSS 
HC00. buNdeliNg 
deleN 1 t/m 5
Met extra schetsen
John Heijink
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 244

In 2242 wordt de wereld geregeerd door 
banken en de multinationals Nexon en 
Newnuke. Het is een tijd waarin elk levend 
wezen, inclusief de door Nexon genetisch 
gemaakte mensen, een identificatiechip 
geïmplanteerd heeft gekregen. Controle 
van de bevolking vindt plaats door Cy-
clops, wandelende reuzen die eveneens 
door het almachtige Nexon zijn...

ISBN: 9789034307637 • € 39,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

QuaCo lu00. leveN 
iN SlaverNij - luxe 
editie
+ genuMMerde en 
gesigneerde ex libris
Eric Heuvel
Mok, Ineke
Uitg: Uitgeverij L
Historisch
NUR: 360
Hardback / Pag: 80

Verschijnt ter gelegenheid van de Suri-
name tentoonstelling in de Nieuwe Kerk 
in Amsterdam    Quaco is acht of negen 
jaar als hij rond 1770 wordt ontvoerd door 
mensenhandelaren. Terwijl zijn broer 
achterblijft in het fort aan de westkust 
van Afrika, wordt Quaco verkocht aan de 
kapitein van een slavenschip. Ziet Quaco 
zijn broer ooit nog terug? Met...

ISBN: 9789088865541 • € 49,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

Storm 32. 
Het offer vaN 
NarvatiCa
Romano Molenaar
Bavel, Rob Van
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Een doodgewaande vijand van Storm 
meldt zich bij de stadspoort van Mardu-
kan. Hij wil de rekening met de Anomalie 
vereffenen maar heeft daar wel de hulp 
van de theocraat van Pandarve voor nodig. 
Ondertussen reizen Storm, Roodhaar en 
Nomad door een poollandschap en stuiten 
op een zwaar beveiligd transport dat hen 
best wil meenemen naar de...

ISBN: 9789088866234 • € 8,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

Storm HC32. 
Het offer vaN 
NarvatiCa
Romano Molenaar
Bavel, Rob Van
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Een doodgewaande vijand van Storm 
meldt zich bij de stadspoort van Mardu-
kan. Hij wil de rekening met de Anomalie 
vereffenen maar heeft daar wel de hulp 
van de theocraat van Pandarve voor nodig. 
Ondertussen reizen Storm, Roodhaar en 
Nomad door een poollandschap en stuiten 
op een zwaar beveiligd transport dat hen 
best wil meenemen naar de...

ISBN: 9789088866241 • € 18,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

SuuS & SaS 17. 
wie iS wie?
Gerard Leever
Uitg: Uitgeverij L
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Ieders lievelingsstrip uit Tina    In dit 17e 
deel beleeft de bekende tweeling uit het 
weekblad Tina weer de gekste avonturen.

ISBN: 9789088865879 • € 8,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

tom poeS, 
avoNtureN vaN HC29. 
iNtegraal baNd 29
Marten Toonder
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback

In dit deel de 11 verhalen die verschenen 
in de Wereldkronijk in de jaren '50.

ISBN: 9789064383298 • € 60,00 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

wild iS tHe wiNd 
HC00.
Geert Van Der Pol
Uitg: Arboris
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 54

Aanleiding van dit boek is het nummer 
Wild is the wind van David Bowie, die het 
nummer leerde kennen in de versie van 
Nina Simone (de oorspronkelijke versie is 
van Johnny Mathis). Geert liet zich erdoor 
inspireren en dat leverde deze sfeervolle 
tekstloze graphic novel op.     Geert van 
der Pol (Rotterdam, 1962) studeerde aan de 
kunstacademie St....

ISBN: 9789034308184 • € 29,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

agata HC02. 
broadway 2/3
Olivier Berlion
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

“Lucky Luciano was zo machtig dat hij 
alles kon... Behalve iemand van hem Iaten 
houden." 1937. Lucy Luciano is de onbet\
viste baan van de New Yorkse Er is maar 
één iemand die zijn ijskoude hart kan 
verwarmen: Agata Lietewski. Deze negent-
ienjarige Poolse immigrante heeft talent en 
droomt maar van een ding: schitteren op 
de planken van Broadway....

ISBN: 9789462941304 • € 19,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening
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airborNe 44 
iNtegraal HC04. 
CyCluS 4
Philippe Jarbinet
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback

Hij had ons een duizendjarig Reich beloofd. 
We geloofden hem en gaven hem onze 
kindertijd, onze jeugd en ons volwassen 
leven. Hij ruïneerde het allemaal. Daarom 
heb ik hem verraden. Ik ben mezelf ver-
loren maar ik leef tenminste nog. Berlijn 
brandt. Duitsland wordt verscheurd door 
twee ongenadige fronten. Ik vlucht. Aan 
het einde van deze eindeloze...

ISBN: 9789030374701 • € 26,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

alex SeNator 10. 
Het woud der 
CarNivoreN
Thierry Demarez
Uitg: Ballon Media N.V.
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In reactie op de uitnodiging van zijn neef 
is Alix terug in Gallië. Vanik, gouverneur 
worden, wil de verloren pracht van Alésia 
nieuw leven inblazen. Niet ver van het 
oude oppidum verbergen zich vreemde 
wezens. Ze zijn de verminkte veteranen 
van het vervloekte leger van Vercingétorix. 
De gemartelde schaduwen uit het verleden 
strekken zich uit over...

ISBN: 9789030374718 • € 10,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

alleeN 12. 
de opStaNdeliNgeN 
vaN NeoSalem
Gazzotti
Vehlmann, Fabien
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Saul is ongerust: hij kan zijn krachten niet 
naar believen gebruiken en er zijn leden 
van de Raad die zich beginnen af te vragen 
of hij echt de Uitverkorene van het Goede, 
en dus hun legitieme keizer, is. Na een paar 
bijzonder wrede beslissingen van Saul – 
zoals de beslissing om de kinderen van de 
Achtste Familie te brandmerken – nemen 
de...

ISBN: 9789031437726 • € 8,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

buCk daNNy 
iNtegraal HC05. 
Victor Hubinon
Charlier, Jean-Michel
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 208

De reeks van Charlier en Hubinon raast 
voort door het luchtruim van de strip 
gesteund door haar trouwe lezers en zig-
zaggend tussen de verboden opgelegd door 
de censuur. In Buck Danny wordt er met 
geen woord gerept over de Koude Oorlog, 
maar dat is toch waar deze poolcyclus om 
draait. Midden jaren 1950 maken Charlier 
en Hubinon 'nC-22654" antwoordt...

ISBN: 9789031438198 • € 32,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

daNgerouS liaSoNS - 
Hoe Het begoN HC03. 
de oNdergaNg vaN 
de miNNaarS 3/3
Djief
Betbeder, Stephane
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

In het begin was er liefde. Toen kwam 
het vlees. En de zonde. Met Dangerous 
liaisons duiken we het verleden in van de 
hoofdpersonages uit de achttiende-eeuwse 
brievenroman. Het eerste deel belichtte 
de jeugd van Sébastien de Valmont, in dit 
tweede ontdek je de jeugd van Catherine 
en wandel je rond in de wrede en fluwelen 
wereld van de losbandige...

ISBN: 9789462941342 • € 17,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

de drager 01. Nimf
Dimitri Armand
Roulot, Tristan
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Een virus heeft zich over de aarde versp-
reid. De ‘Roest’ heeft het ijzer aangetast 
en gebouwen, voertuigen en gereedschap 
zijn langzaamaan afgebrokkeld… Onze be-
schaving is terug naar de Steentijd gekata-
pulteerd. In die brutale wereld incarneert 
de legendarische Drager de enige hoop voor 
veel mensen. Hij aanvaardt alle missies die 
hem worden...

ISBN: 9789064215940 • € 8,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

de grote zeeSlageN 
HC11. biSmarCk
Jean-Yves Delitte
Uitg: Ballon Media N.V.
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

De laatste dagen van een reus. 24 mei 
1941. De oorlog verteert de wereld al een 
jaar lang. Nazi-Duitsland en fascistisch 
Italië zijn bondgenoten die hun funeste en 
verwerpelijke visies over heel Europa en 
daarbuiten willen verspreiden. De grote 
democratieën kunnen alleen wijken, hoe 
krachtig ze ook leken. Ergens in de ijsk-
oude wateren, tussen...

ISBN: 9789462941328 • € 17,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

de oNderzoekeN vaN 
lord Harold HC01. 
blaCkCHurCH
Xavier Fourquemin
Charlot, Philippe
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Een dandy in een wereld vol boeven! Lord 
Harold Alaister Cunningham Talbot, twaal-
fde van de naam, is erfgenaam van een van 
de grootste families van het Victoriaanse 
Engeland. Dankzij zijn nobele afkomst 
leeft hij een comfortabel en gemakkelijk 
leven. Toch besluit de grote liefhebber van 
romanliteratuur de handen uit de mouwen 
te steken. Hij stelt...

ISBN: 9789462107236 • € 17,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

jeNNy piNe HC01. 
gelijke muNt
Fred De Heij
Ritstier, Willem
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Net voordat Jenny Pine en haar partner, 
Ben Starling, willen gaan verhuizen wordt 
Ben in koelen bloede vermoord. Hun huis 
brandt tot op de grond toe af Jenny her-
kent er de hand van de Culvert Brothers 
in, outlaws met wie ze in het verleden nog 
heeft samengewerkt. Ze besluit voor eens 
en altijd met Bernie en Zacharias Culyert 
en hun handlangers af...

ISBN: 9789462107137 • € 16,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening



9|Ready to Read Prijzen zijn onder voorbehoud

Strips - Nederlandstalig

luCky luke 11. 
de beNde vaN joSS 
jamoN (relook)
Morris
Goscinny, René
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De bende van Joss Jamon ontstond aan het 
einde van de Amerikaanse burgeroorlog 
Lucky Luke krijgt met ze te maken wan-
neer hij aankomt in Los Palitos City, net 
nadat de bende het stadje heeft geplun-
derd. Eén van de bendeleden wijst hem 
aan als schuldige. Lucky Luke weet ternau-
wernood aan de dood te ontsnappen door 
te beloven de bende binnen zes...

ISBN: 9789031434800 • € 7,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

luCky luke 60. 
de poNy expreSS 
(relook)
Morris
Fauche
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

St. Joseph, 27 januari 1860. Een bericht 
van William H. Russel aan de senaat in 
Washington: Ik heb bestolen een Pony 
Express op te richten, tussen Sacramento 
en St. Joseph. Vertrek in Sacramento op 3 
april 1860. Bij Pacific Railway zijn ze daar 
allesbehalve mee gediend en zullen ze er 
alles aan doen om hun nieuwe concurrent 
te dwarsbomen.

ISBN: 9782884714129 • € 7,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

pioNierS vaN de 
Nieuwe wereld HC21. 
fort miCHilmaCki-
NaC
Ersel
Charles, Jean-Francois
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Ongeluk beleef je alleen. Geluk deel je. 
Nadat hij de zwarte slaven toeliet zich 
te vestigen aan de oever van lake Erie en 
lake Ontario keert Eekhoorn terug naar 
Nova Scotia. In zijn afwezigheid is Rebecca 
in het kraambed overleden, samen met 
haar ongeboren kind. Eekhoorn is ervan 
overtuigd dat hij ongeluk brengt aan wie 
hij liefheeft, en besluit...

ISBN: 9789462941281 • € 14,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

raveN HC01. NemeSiS 
1/3
Mathieu Lauffray
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

In de 17de eeu\v wappert de Union Jack 
over de Caribische Zee. Raven, een jonge, 
onstuimige piraat, gaat op jacht naar een 
schat die beIoofd is aan de beruchte gou-
verneur van Tortuga. De gouverneur doet 
een beroep op lady Darksee, een te duchten 
vrouwelijke piraat. In ruil voor een konin-
klijk pardon moet zij de schat voor hem 
opgraven. Raven...

ISBN: 9789085586050 • € 16,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

SiSCo 11. belgiaN 
rHapSody; deel 1
Thomas Legrain
Benec
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Staatsgeheimen en gemene streken. Laatste 
nieuwigheid op de lijst: ‘gênante’ docu-
menten ophalen bij een afgezette minister 
om ze in België te verbergen. Maar de Rus-
sen zijn betrokken bij de affaire en laten 
de kans niet schieten om de documenten te 
onderscheppen… Sisco is nauwelijks weer 
op de been, en de ontvoering van Manon 
kwelt hem nog steeds,...

ISBN: 9789064215483 • € 8,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

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

Op een dag explodeerde de bom eindelijk. 
En de hele aarde bevond zich plotseling 
in een eeuwige bevroren winter, vijandig 
tegenover alle vormen van leven. Elke? 
Niet helemaal. Wonder boven wonder vond 
een heel klein deel van de mensheid zijn 
toevlucht in extremis in een revolutionaire 
trein, de Transperceneige, aangedreven 
door een fantastische...

ISBN: 9789030374695 • € 32,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

triStaN 18. 
de veroveraar
Paul Teng
Mangin, Valerie
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Tristan wordt gegrepen door de Engelsen 
en ontdekt het beroemde tapijt van Ba-
yeux! Tristan wordt bij zijn bezoek aan 
Caen gevangengenomen door een Engelse 
militie. Ze plunderen een abdij die wonder-
lijke kunstvoorwerpen bewaart. De held 
wordt meegevoerd naar Bayeux, dat door 
de vijand wordt bezet. Hij ontdekt er een 
prachtig tapijt dat de...

ISBN: 9789030374688 • € 8,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

uSS CoNStitutioN 
HC01. aaN laNd 
HeerSeN vaak StreN-
gere wetteN daN op 
zee
Franck Bonnet
Uitg: Ballon Media N.V.
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Boston, 1803. Pierre-Mary Corbières, een 
verlegen jongeman van 16 jaar monstert 
aan bij de USS Constitution, een oorlogss-
chip dat koers zet naar de Middellandse 
Zee om de strijd aan te binden met de Bar-
barijse staten. Terwijl de bemanning van 
de lange reis gebruikmaakt om manoeu-
vres te oefenen, maakt Pierre-Mary kennis 
met het leven op zee en...

ISBN: 9789462941335 • € 17,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

vluCHtige 
oNtmoetiNgeN
Dany
Lapiere
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 72

Op de Chausey-eilanden, voor de kust van 
Nomandië, brengt een storm twee mensen 
samen: Paul, een oude man aan het einde 
van zijn leven, en Kirsten, een jong meisje 
dat met haar boot op de kliffen is gesla-
gen. De ontmoeting lijkt een wederzijdse 
redding, een antwoord op een vuurpijl, 
afgeschoten boven de golven. Want Kirsten 
is er niet toevallig....

ISBN: 9789031438228 • € 19,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening
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voetbalgek 17.
Olivier Saive
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De hoogmis voor elke voetballiefhebber 
staat voor de deur! het EK Voetbal! Ook 
Marcel Vangool bereidt zich voor op een 
maand vol topvoetbal en bier Maar hoe 
pak je dat tactisch aan, zo’n kampioen-
schap waar de ene wedstrijd in Spanje 
plaatsvindt en de andere in Rusland? Ge-
lukkig is Marcel een kei in out of the box 
denken. Een ding staat vast!...

ISBN: 9789462107441 • € 7,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

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 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

zuSjeS duizeNdblad, 
de 01. de droom vaN 
SaraH 1/3
Alessandro Barbucci
Di Gregorio, Giovanni
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Voor Moederdag willen de drie zusjes 
Grémillet hun moeder een fotoalbum 
geven. Wanneer ze de zolder doorzoeken, 
vinden ze een foto van hun moeder die 
zwanger poseert voor een erg speciale 
boom. Maar wie is de baby? Er klopt iets 
niet aan de foto! Welk mysterieus verleden 
heeft hun moeder altijd voor hun verzwe-
gen? Met zijn virtuoze tekeningen...

ISBN: 9789031438174 • € 8,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

eer vaN de tzaromS, 
de 01. Sterke 
familiebaNdeN
Cauut
Lupano
Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Hij erkent God noch meester in het ban-
deloze Parijs tijdens de belle époque van 
de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. De 
Franse hoofdstad kent een scherpe schei-
ding tussen dure wijken en overbevolkte 
voorsteden. Jules Bonnot en zijn bende 
grossieren in terreur, politieke moorden 
en overvallen. Het is de eerste bende die 
auto’s overvalt. Een eeuw...

ISBN: 9789463734745 • € 8,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

eer vaN de tzaromS, 
de 02. Het tHeorema 
vaN de exfiltratie
Cauut
Lupano
Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De opzet van de Tzaroms werkt. Terwijl 
moeder in haar cel haar moleculen laat 
versmelten met een polymorf organisme, 
staat papa op het punt om het grote ge-
heim van de familie te onthullen aan hun 
jonge advocaat: het beroemde Theorema 
van Exfiltratie. Dat slimme plan is één 
ding, maar soms is dat niet genoeg. Wat je 
ook nodig hebt is... geluk!

ISBN: 9789463734752 • € 8,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

eNgeleNvluCHt HC03. 
zeppeliN boveN de 
tHeemS 3/4
Rivera
Wallace
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Augustus 1914, de Eerste Wereldoorlog is 
begonnen. De Britse generale staf draagt 
Hugh Trenchard op gevechtseskaders te 
creëren en hij neemt Sean in dienst om 
hem te helpen. Colleen werkt bij de Daily 
Mail waar ze journalist Al Mosley ontmoet, 
die al enkele maanden onderzoek doet naar 
het Zeppelin-incident en naar Lord Ascott. 
Colleen en Mosley...

ISBN: 9789463734776 • € 19,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

luCHtpoSt, 
SaiNt exupery HC03. 
vrieNd vaN de wiNd
Cedric Fernandez
Dizier, Saint
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

In de lucht is de wind je vriend... of je 
ergste vijand.   Oktober 1929. Antoine de 
Saint-Exupéry arriveert in Buenos Aires 
als de nieuwe luchtverkeersleider van 
Aeroposta Argentina. Hij moet daar de 
lijn naar Patagonië uitbreiden, precies op 
het moment dat er meer en meer nachtv-
luchten komen en de concurrentie moor-
dender is dan ooit. Tijdens zijn...

ISBN: 9789463734790 • € 19,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

SaSmira HC01. 
iNtegrale editie
Vicomte
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 128

Parijs, Île de la Cité. In een portiek ligt een 
oude vrouw langzaam te sterven. Stan 
geeft gehoor aan haar vreemde bede en 
krijgt van haar een mysterieuze ring en 
een foto van een jonge, onbekende vrouw. 
Hij realiseert zich niet dat dit het begin is 
van een zonderlinge en buitengewone reis. 
Stan raakt geobsedeerd door de foto en 
steeds meer...

ISBN: 9789463734721 • € 29,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

SaSmira HC02. 
iNtegrale editie
Vicomte
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 128

Parijs, Île de la Cité. In een portiek ligt een 
oude vrouw langzaam te sterven. Stan 
geeft gehoor aan haar vreemde bede en 
krijgt van haar een mysterieuze ring en 
een foto van een jonge, onbekende vrouw. 
Hij realiseert zich niet dat dit het begin is 
van een zonderlinge en buitengewone reis. 
Stan raakt geobsedeerd door de foto en 
steeds meer...

ISBN: 9789463734738 • € 29,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening
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Spider-maN 03. 
veNom iS terug 3/6
Terry Dodson
Millar, Mark
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Doctor Octopus maakt de stad onveilig! 
Heeft Spider-Man na zijn gevecht met 
Electro en Vulture nog wel de kracht voor 
wéér een confrontatie? Maar dat is nog 
niet alles, want na een bezoek aan de X-
Men wacht de volgende schurk alweer op 
Peter Parker. En deze keer is het een van 
zijn gevaarlijkste tegenstanders ooit: de 
moordlustige symbiont: Venom!

ISBN: 9789463734844 • € 8,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

Spider-maN 04. 
veNom iS terug 4/6
Terry Dodson
Millar, Mark
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Doctor Octopus maakt de stad onveilig! 
Heeft Spider-Man na zijn gevecht met 
Electro en Vulture nog wel de kracht voor 
wéér een confrontatie? Maar dat is nog 
niet alles, want na een bezoek aan de X-
Men wacht de volgende schurk alweer op 
Peter Parker. En deze keer is het een van 
zijn gevaarlijkste tegenstanders ooit: de 
moordlustige symbiont: Venom!

ISBN: 9789463734851 • € 8,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

Star warS 27. 
rebelleN & roverS 
1/2
Noto
Pak
Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Darth Vader jaagt op Luke Skywalker! 
Duizenden sondes worden de ruimte in 
gestuurd op zoek naar de Rebellenalliantie. 
Maar de rebellen brengen de sondes op een 
dwaalspoor door de helden op gevaarlijke 
missies te sturen. Chewie en C-3PO lokken 
een drone naar een planeet met een onsta-
biele kern, maar ontdekken een geheime 
droïdenbeschaving. Nu...

ISBN: 9789463734813 • € 9,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

Star warS 28. 
rebelleN & roverS 
2/2
Noto
Pak
Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Darth Vader jaagt op Luke Skywalker! 
Duizenden sondes worden de ruimte in 
gestuurd op zoek naar de Rebellenalliantie. 
Maar de rebellen brengen de sondes op een 
dwaalspoor door de helden op gevaarlijke 
missies te sturen. Chewie en C-3PO lokken 
een drone naar een planeet met een onsta-
biele kern, maar ontdekken een geheime 
droïdenbeschaving. Nu...

ISBN: 9789463734820 • € 9,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

u-47 HC11. 
krijgSgevaNgeNeN
Balsa
Jennison
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Vaar mee met de meest beroemde onder-
zeeër uit de Tweede Wereldoorlog. Com-
mandant Prien is door de Sovjets gevangen 
genomen en belandt op het eiland Moshch-
ny. Zijn bemanning zet een reddingsopera-
tie op om hem uit de handen van het Rode 
Leger te bevrijden. De Duitsers maken van 
het gevecht gebruik om de plannen van 
een op handen zijnde Russische...

ISBN: 9789463734783 • € 19,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

vleugelS vaN de aap, 
de HC03. CHiCago
Etienne Willem
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

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. En...

ISBN: 9789463734806 • € 19,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

douwe dabbert 19. 
Het SCHip vaN ijS
Piet Wijn
Roep, Thom
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

De drie tovenaarskinderen zijn uit logeren. 
Domoli in Siberië, Pief in Japan en Kijfje 
in Amerika. Douwe Dabbert krijgt van hun 
vaders het dringende verzoek de kinderen 
terug naar huis te brengen. Via de kast met 
duizend deuren belandt hij in een ijskoud 
en met sneeuw bedekt landschap. Het plan 
is, om eenmaal bij Domoli aangekomen, 
vervolgens...

ISBN: 9789088865848 • € 8,95 • 13-6-2020
 • Levering voor rekening

douwe dabbert 
HC19. 
Het SCHip vaN ijS
Met dossier
Piet Wijn
Roep, Thom
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 362
Hardback
Pag: 56

De drie tovenaarskinderen zijn uit logeren. 
Domoli in Siberië, Pief in Japan en Kijfje 
in Amerika. Douwe Dabbert krijgt van hun 
vaders het dringende verzoek de kinderen 
terug naar huis te brengen. Via de kast met 
duizend deuren belandt hij in een ijskoud 
en met sneeuw bedekt landschap. Het plan 
is, om eenmaal bij Domoli aangekomen, 
vervolgens...

ISBN: 9789088865855 • € 18,95 • 13-6-2020
 • Levering voor rekening

kiekeboeS SpeCial 
09. de wereld roNd 
met de kiekeboeS
Merho
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 104

Naar ondertussen goede jaarlijkse ge-
woonte verschijnt een dubbelalbum van 
de Kiekeboes, met daarin een gebundeld 
tweeluik. In De wereld rond met de Kieke-
boes worden de populaire albums Than-
tomthant en Hoe meer kijkers gebundeld.

ISBN: 9789002270543 • € 11,99 • 16-6-2020
 • Levering voor rekening
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piet pieNter eN bert 
bibber iNtegraal 
HC02. iNtegrale 
editie
Pom
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 256

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: 9789002270734 • € 34,99 • 16-6-2020
 • Levering voor rekening

fC de kampioeNeN 
108. de kampioeNeN 
trappeN door
Hec Leemans
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 32

Om het dorp te vrijwaren van lucht-
vervuiling, besluit de burgemeester de 
dorpskern autoluw te maken. De inwoners 
zijn genoodzaakt om nieuwe vervoermid-
delen te gebruiken. Maar Boma kan door 
het nieuwe reglement niet meer met zijn 
vrachtwagens tot bij zijn fabriek komen. 
En de burgemeester wil een reusachtige 
parking bouwen op het terrein van de...

ISBN: 9789002269660 • € 6,50 • 17-6-2020
 • Levering voor rekening

SuSke eN wiSke 352. 
team krimSoN
Luc Morjaeu
Van Gucht, Peter
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In 2020 bestaat de stad Blankenberge 750 
jaar. Dit wordt gevierd met tal van activ-
iteiten. Ter ere van het jubileum verschijnt 
ook een Suske en Wiske verhaal dat zich in 
de Vlaamse kustplaats afspeelt.  Het avon-
tuur verschijnt in juni 2020 onder de titel 
"Team Krimson".    Opa Snor is opgenomen 
in het sanatorium De blanke bergen aan 
zee. Hij lijdt...

ISBN: 9789002268748 • € 6,99 • 17-6-2020
 • Levering voor rekening

SuSke eN wiSke 
juNior 02.
Charel Cambré
Duchateau, Kim
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
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 eerste...

ISBN: 9789002270215 • € 6,50 • 17-6-2020
 • Levering voor rekening

urbaNuS 189. de 
StalkeNde greep
Willy Linthout
Urbanus
Uitg: WPG Uitgevers
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Jean Baptist (aka Tistjes Stalk) ontsnapt 
na 13 jaar uit de psychiatrische instelling. 
Hij gaat weer achter Eufrazie aan. Kan 
hij haar te pakken krijgen? Ondertussen 
bereidt César zich voor om superboer te 
worden. Drie verschillende proeven tegen 
De Ceuteleire moeten de winnaar aan-
duiden. Haalt hij het of niet?

ISBN: 9789002268564 • € 6,99 • 17-6-2020
 • Levering voor rekening

aSSHoleS 00.
Micah Stahl
Algoed, Bram
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback

Een vroege ochtend op een golfbaan in Los 
Angeles. Twee beroemde tv-presentatoren, 
de Amerikaan en de Brit. treffen elkaar 
voor een 'vriendelijke' partij golf van 18 
holes waarbij uiteindelijk alle remmen 
losgaan Want achter de geperfectioneerde 
facades gaan heel wat kleine kantjes 
schuil. In deze baldadige graphic novel van 
de Belgische tekenaar...

ISBN: 9789462107489 • € 24,95 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

blaCk SQuaw 01. 
NigHtHawk
Alain Henriet
Yann
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De jaren 1920. Verenigde Staten, tijdens de 
drooglegging. Bessie Coleman, een meisje 
met Cherokee en Afro-Amerikaanse roots, 
droomt al van kindsbeen af van vliegen. 
haar als arme. zwarte vrouw kun je de 
piloten school vergeten, en al helemaal in 
het Amerika van de Segregatie en de Ku 
Klux Klan... Maar Bessie is vastbesloten en 
besluit haar talent...

ISBN: 9789031438259 • € 8,50 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

blaCk SQuaw HC01. 
NigHtHawk
oplage 500 exeM-
plaren
Alain Henriet
Yann
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Tijdens van het drankverbod zet Bessie 
Coleman, een Indiaanse / Afro-Ameri-
kaanse en de eerste zwarte vrouwelijke 
piloot, haar vliegtalenten in om alcohol 
voor Al Capone te vervoeren.

ISBN: 9789031438266 • € 16,95 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

daN Cooper 
iNtegraal HC08.
Albert Weinberg
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 198

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

ISBN: 9789064215957 • € 32,95 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening
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de muizeN vaN 
leNiNgrad 02. ik beN 
CHapayev! 2/2
Thomas Du Caju
Rijckeghem, Jean-
Claude Van
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

‘De muizen van Leningrad’, dat zijn Max-
im, zoon van een rijke vader; Pyotr, kind 
van intellectuelen die naar de goelag zijn 
gestuurd; Grigori, zoon van een piloot die 
door de regering is geëxecuteerd; en Anka, 
dochter van een violist. Het is putje winter, 
1941. In ruil voor voedsel doet Anka alsof 
ze van Maxim houdt. Ze geeft haar eigen...

ISBN: 9789031438136 • € 8,50 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

de muizeN vaN 
leNiNgrad HC02. ik 
beN CHapayev! 2/2
Thomas Du Caju
Rijckeghem, Jean-
Claude Van
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

‘De muizen van Leningrad’, dat zijn Max-
im, zoon van een rijke vader; Pyotr, kind 
van intellectuelen die naar de goelag zijn 
gestuurd; Grigori, zoon van een piloot die 
door de regering is geëxecuteerd; en Anka, 
dochter van een violist. Het is putje winter, 
1941. In ruil voor voedsel doet Anka alsof 
ze van Maxim houdt. Ze geeft haar eigen...

ISBN: 9789031438143 • € 16,95 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

emma eN CHarlotte 
05. eeN te korte 
zomer
Lena Sayaphoum
Hamon, Jerome
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

eze zomer hebben de ouders van Emma 
en Charlotte een vakantie gepland in 
Bretagne. Het gezinnetje trekt naar Carnac, 
maar de zusjes zijn allesbehalve enthousi-
ast. Het weer is grillig de zee ijskoud en 
de zonen van het gezin waar ze logeren, 
denken alleen aan videogames... de droom-
vakantie lijkt al snel een nachtmerrie te 
worden. Gelukkig hebben ze...

ISBN: 9789085586098 • € 5,00 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

game over 
buiteNreekS 03. 
priNCeSS over
Midam
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Er was eens.. een 'prins' op een 'wii paard', 
die de prinses probeerde te redden en… je 
kent het  sprookje wel, een  verhaal zo oud 
als  de straat. Alleen is er in Game Over 
nooit een happy end en is de prins een 
barbaar die niet met een zwaard maar met 
een knots zwaait Meestal is het Kleine Bar-
baar die tragisch — maar vooral hilarisch 
— aan zijn...

ISBN: 9789462107458 • € 7,50 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

groepStHerapie 01. 
de daNSeNde Ster
Manu Larcenet
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Groepstherapie is een schitterend ver-
haal over een stripmaker op zoek naar 
inspiratie. In een voortdurende zoektocht 
doorkruist hij de wereld van de creatie. Hij 
duikt de geschiedenis in, doet een oproep 
aan de grootste schilders, raadpleegt Boi-
leau, Nietsche en God Himself. Niet elke 
dichter kan humor met wanhoop rijmen. 
Toch slaagt deze auteur...

ISBN: 9789085586029 • € 15,95 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

guuSt flater beSt 
of 11. Het milieu 
volgeNS flater 2
André Franquin
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Guust is een uitvinder met een grenzeloze 
verbeelding. Een liefhebber van ongewone 
huisdieren. Een manusje van alles (en van 
niets). De meest onhandige Kantoorhulp, 
die alleen bij uitgeverij Dupuis terecht Kon. 
Hij haten vol goede wil en is goudeerlijh 
Hij is de ultieme antiheld en was het 
favoriete personage van Franquin. Guusts 
ongeremde humor...

ISBN: 9789031438327 • € 8,50 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

iNSeCteN 05. 
Nathan Cosby
Cazenove, Christophe
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Hoe houd je de verschillende insectenfami-
lies uit elkaar? Wist je dat sommige rupsen 
doen alsof ze een slang zijn om hun hachje 
te redden? En dat er vogels zijn die zich 
voordoen als rupsen? En de pandamier, 
ken je die? Of de gemaskerde roofwants? In 
dit nieuwe album duik je weer wat dieper 
in de wondere wereld van insecten.

ISBN: 9789462106970 • € 7,50 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 300. de 
plaStiCjagerS
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Te land, ter zee en in de lucht... overal 
wordt Jommeke geconfronteerd met 
plastic afval. Het loopt de spuigaten uit! 
Samen met professor Gobelijn wil hij een 
nieuwe plastieken walvis ontwerpen die 
plastic omzet in energie. Terwijl de profes-
sor naarstig aan de plasticjager werkt, 
zamelen Jommeke en zijn vrienden overal 
afval in dat als brandstof...

ISBN: 9789462107434 • € 6,50 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

marSupilami kort-
verHaleN door HC00.
Diverse
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

De Marsupilami, een legendarisch dier uit 
het hart van de jungle van Palombië wordt 
in 1952 geboren uit de pen van André 
Franquin in een avontuur van Robbedoes 
en Kwabbernoot! Robbedoes en de erfge-
namen. Al snel krijgt dit buitengewone 
personage een eigen reeks, getekend door 
Batem, en in 2012 verschijnt hij zelfs op 
het witte doek in Sur la piste...

ISBN: 9789031438303 • € 19,95 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening
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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, 
Gaudeben een  rijk burgerman. wil achter-
halen wie hem...

ISBN: 9789030374657 • € 18,95 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

raNi 08. markieziN
Valles
Hamme, Jean Van
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
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 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

brugpieper rooS 
viNk 03. vakaNtie!
Jan Vriends
Uitg: Syndikaat
Avontuur album
NUR: 361
Paperback
Pag: 48

Roos Vink is de allerkleinste en jongste 
brugklasser op de grootste school van het 
land, het Enigmacollege. Ze vindt het ver-
schrikkelijk. Wat ze daar allemaal wel niet 
meemaakt.  Thuis is het gelukkig erg gezel-
lig samen met haar papa, mama, broer Erik 
en zusje Indi. In dit zomerse album geniet 
Roos extra lang van haar welverdiende 
vakantie! Dit...

ISBN: 9789078403975 • € 8,95 • 1-7-2020
 • Levering voor rekening

kapiteiN aNSjoviS 
05. zoN, zee eN 
bergeN
Floris De Smedt
Uitg: Syndikaat
Avontuur album
NUR: 361
Paperback
Pag: 48

In juli verschijnt het grote Kapitein 
Ansjovis vakantieboek. Helemaal vol met 
puzzels, spelletjes en herkenbare onzin-
nigheden.

ISBN: 9789078403999 • € 8,95 • 1-7-2020
 • Levering voor rekening

tom poeS 09. 
eN de kNopeNmaker
Marten Toonder
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Paperback

Het negende deel in deze Tom Poes-ballon-
stripreeks. Tom Poes en de knopenmaker 
verscheen in 1962 in het weekblad Donald 
Duck en is nu voor het eerst verkrijgbaar 
als los deel in de Tom Poesreeks.

ISBN: 9789064381157 • € 9,50 • 1-7-2020
 • Levering voor rekening

tom poeS HC09. 
eN de kNopeNmaker
Marten Toonder
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback

Het negende deel in deze Tom Poes-ballon-
stripreeks. Tom Poes en de knopenmaker 
verscheen in 1962 in het weekblad Donald 
Duck en is nu voor het eerst verkrijgbaar 
als los deel in de Tom Poesreeks.

ISBN: 9789064381164 • € 17,50 • 1-7-2020
 • Levering voor rekening

tom poeS lu09. 
eN de kNopeNmaker 
- luxe editie
Marten Toonder
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback

Het negende deel in deze Tom Poes-ballon-
stripreeks. Tom Poes en de knopenmaker 
verscheen in 1962 in het weekblad Donald 
Duck en is nu voor het eerst verkrijgbaar 
als los deel in de Tom Poesreeks.

ISBN: 9789064381454 • € 59,00 • 1-7-2020
 • Levering voor rekening

de rode ridder 
iNtegraal HC02. 
de biddeloo jareN - 
iNtegrale editie
Karel Biddeloo
Vandersteen, Willy
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 236

In 2020 zetten we de reeks integrales 
verder. Deze keer is het tijd om de verhalen 
van Karel Biddeloo thematisch te bundelen 
in zeven lijvige integrales

ISBN: 9789002269462 • € 34,99 • 8-7-2020
 • Levering voor rekening

Nero iNtegraal 
HC07. de Stallaert 
jareN
Dirk Stallaert
Sleen, Marc
Uitg: WPG Uitgevers
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 224

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: 9789002270109 • € 29,99 • 8-7-2020
 • Levering voor rekening
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SuSke eN wiSke 
iNtegraal HC01. Het 
SpaaNSe Spook / de 
broNzeN Sleutel / de 
tartaarSe Helm / de 
SCHat vaN beerSel
Willy Vandersteen
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Hardback / Pag: 296

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: 9789002270246 • € 37,50 • 8-7-2020
 • Levering voor rekening

vertoNgeN & Co 31. 
priNSeS bieke
Hec Leemans
Swerts & Vanas
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Mark en Bieke worden uitgenodigd naar 
het Prinsdom Monte Cacao, aan de middel-
landse zee. Mark is immers bevriend met 
de prins, die hij nog kent uit zijn jeugd bij 
de scouts. Maar wanneer ze in het Prins-
dom aankomen, worden ze bijna ontvoerd 
door gangsters. Gelukkig kan Bieke de 
situatie redden. Op het paleis blijkt dat de 
kroonprins spoorloos...

ISBN: 9789002269899 • € 6,50 • 8-7-2020
 • Levering voor rekening

HeldeN ComiCS 01. 
15 feNomeNale 
avoNtureN
Uitg: Peter Pan Comics
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Duik in de wereld van wonderlijke 
waaghalzen en redders in nood! Volg 
zes superhelden in vijftien enerverende 
verhalen! Elk album heeft ongeveer 120 
pagina's fantastische verhalen voor een 
zeer betaalbare prijs.

ISBN: 9789083023304 • € 9,99 • 1-8-2020
 • Levering voor rekening

SCieNCe fiCtioN 
ComiCS 01. 
18 SpaNNeNde 
ruimtereizeN
Uitg: Peter Pan Comics
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Reis naar de rand van het universum, 
langs werelden vol aliens en avontuur. 
Achtien onbetwiste sciencefictionklassiek-
ers. Elk album heeft ongeveer 120 pagina's 
fantastische verhalen voor een zeer betaal-
bare prijs.

ISBN: 9789083023311 • € 9,99 • 1-8-2020
 • Levering voor rekening

buCk daNNy - 
kortverHaleN 01. 
1956-1969 deel 1/2
Victor Hubinon
Charlier, Jean-Michel
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In dit tweeluik stelt Dupuis alle kortverha-
len van Buck Danny voor die verschenen 
in de magazines Sprint (1955-56) en 
Robbedoes, met daarbovenop nog enkele 
verhalen van het magische duo Charlier-
Hubinon. Deze verzameling vol avontuur 
en ongebreidelde humor geeft een mooie 
inkijk in de gouden periode van de Frans-
Belgische strip. Met presentaties,...

ISBN: 9789031438280 • € 8,50 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

buCk daNNy - 
kortverHaleN HC01. 
1959-1969 deel 1/2
Victor Hubinon
Charlier, Jean-Michel
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

In dit tweeluik stelt Dupuis alle kortverha-
len van Buck Danny voor die verschenen 
in de magazines Sprint (1955-56) en 
Robbedoes, met daarbovenop nog enkele 
verhalen van het magische duo Charlier-
Hubinon. Deze verzameling vol avontuur 
en ongebreidelde humor geeft een mooie 
inkijk in de gouden periode van de Frans-
Belgische strip. Met presentaties,...

ISBN: 9789031438334 • € 16,95 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

CoNaN
de avoNturier HC06. 
SCHaduweN iN Het 
maaNliCHt
Virginie Augustin
Howard, Robert E.
Uitg: Ballon Media N.V.
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 72

Op een eiland komt gevaar niet altijd van 
buitenaf... Een jonge vrouw wordt op de 
hielen gezeten door haar snode meester. 
De stam van Conan is net gedecimeerd 
door diezelfde meester, maar Conan redt 
de schone met een zwaardhouw. Het duo 
besluit samen te vluchten. Hun dwaal-
tocht brengt hen naar een eiland waar ze 
vreemde ruines aantreffen die...

ISBN: 9789462941366 • € 18,95 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

i.r.$. 21. 
de val vaN de 
eNgeleN
Bernard Vrancken
Desberg, Stephen
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Larry is veertig jaar oud en sinds kort 
senator. Sinds hij trouwde met Diane 
leidt hij een huiselijk bestaan, met hun 
twee kindjes. Hij is al een paar weken het 
doelwit van smerige beschuldigingen. Er 
wordt gefluisterd dat hij zijn voorganger 
tot zelfmoord dreef om zijn plaats in te 
nemen. En wat is er aan van de geruchten 
over twee zogenaamde...

ISBN: 9789064215964 • € 8,50 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

iN waveS
Aj Dungo
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 374

Mijn jongens zien surfen was het einde”. In 
deze aangrijpende en verbluffende graphic 
novel brengt surfer en illustrator AJ 
Dungo een eerbetoon  aan  zijn overleden 
partner en hun liefde voor golfsurfen een 
liefde die overeind bleef in woelige tijden. 
Dungo schetst de schoonheid en de gelaa-
gdheid van hun relatie wanneer ze, nadat 
er bij haar...

ISBN: 9789030375661 • € 29,95 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening
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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 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

kaamelott 09. 
kwaadaardige 
verSterkiNgeN
Steven Dupré
Astier, Alexandre
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De cultsaga raast door! Arthur en zijn 
gezellen stootten in het Hol van de Basilisk 
op een fabelachtige schat. De roemrijke 
schattenjagers halen zich zo de woede op 
de hals van de monsters die het angstwek-
kende doolhof bewaken. Onze helden zijn 
dus nog lang niet veilig… Slagen de bero-
emde Ridders van Kaamelott erin zonder 
kleerscheuren te...

ISBN: 9789030374831 • € 10,50 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

luCky luke 19. 
Naijver iN paiNful 
gulCH (relook)
Morris
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Op weg naar het westen komt Lucky Luke 
langs Painful Gulch. Hij wordt daar lastig-
gevallen door mannen die zijn oren en zijn 
neus willen zien Het blijkt om een vete te 
gaan tussen twee families, de O'Hara's en 
de O'timmins. De O'Hara's hebben allemaal 
grote flaporen en de O'timmins hebben al-
lemaal een grote rode neus. Op die manier 
herkennen ze...

ISBN: 9789031434886 • € 7,95 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

luCky luke 59. 
Het alibi (relook)
Morris
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Jeremy Jonathan Josapha John Junior 
heeft Lucky Luke ontboden. “Ik wil van 
de huwelijksreis van mijn stiefdochter 
iets bijzonders maken: een voorbereiding 
op haar leren als echtgenote. moeder en 
Amerikaanse. Ik wil haar helpen kennis te 
maken met de levenswijze van de eerste 
pioniers van wie haar moeder zo'n bijzon-
dere yertegenwoordigster was. En...

ISBN: 9782884714112 • € 7,95 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

mutatioNS 02. 
Fred Simon
Jamar, Corine
Uitg: Ballon Media N.V.
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Romane Pennac en Brahim El Malik (held 
van de Mermaid Project-serie), die door 
de VN zijn opgedragen, zetten hun nieuwe 
onderzoek naar de mysterieuze aanvallen 
op walvisachtigen voort. Van Brazilië tot 
Mozambique, hun onderzoek leidt hen op 
pad met Algapower, een krachtige weten-
schappelijke samenleving die gespeciali-
seerd is in genetische mutaties...

ISBN: 9789085586074 • € 8,50 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

NatioNale feeStdag
Bastien Vives
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 252

Jimmy is een jonge gendarme, Vincent een 
schilder die onlangs zijn vrouw verloor 
tijdens een aanslag Op een dag kruisen hun 
wegen elkaar  en  Jimmy  besluit Vincent 
en zijn dochter Lisa onder zijn hoede te 
nemen. Maar kun je iemand tegen zijn zin 
redden? En in welke mate is het rechtvaar-
dig zelf voor scherprechter te spelen? In 
deze hedendaagse...

ISBN: 9789030375067 • € 24,95 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

robbedoeS door 16. 
robbedoeS bij de 
SovjetS
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

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

ISBN: 9789031438297 • € 10,50 • 5-8-2020
 • 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 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

roodbaard, Nieuwe 
avoNtureN vaN HC01. 
geHaNgeN maar Niet 
dood 1/2
oplage 800 exeMpl.
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 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening
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SuuS & SaS 18. 
Selfie tijd
Gerard Leever
Uitg: Uitgeverij L
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

ISBN: 9789088865886 • € 8,95 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

vrouweN iN't wit 42. 
radio meduSa
Philippe Bercovici
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Alles draait in de soep in het ziekenhuis en 
Raoul Cauvin en Philippe Bercovici hebben 
besloten patiënten en personeel een hu-
moristisch handje te helpen, altijd grappig, 
met hier en daar een dosis sarcasme. Zoals 
steeds is humor de beste remedie om de 
pijn te verlichten, zeker als er herstruc-
tureringen zijn en het ziekenhuispersoneel 
wordt...

ISBN: 9789031438235 • € 7,95 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

SuSke eN wiSke 353. 
Het gewiSte wiSke
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De zwarte madam is springlevend en zint 
naar goede gewoonte op wraak. Samen met 
haar kornuiten Lange Wapper en Kludde 
smeedt ze plannen om de mensheid een 
flinke loer te draaien. Maar daarvoor moet 
ze opnieuw tot voorzitter van de spoken-
bond verkozen worden, iets wat de andere 
spoken helemaal niet zien zitten. Dus 
ontvoert ze Sus Antigoon en...

ISBN: 9789002268755 • € 6,99 • 12-8-2020
 • Levering voor rekening

vertoNgeN & Co 
omNibuS 05.
Hec Leemans
Swerts & Vanas
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 160

In deze omnibus zitten de volgende verha-
len van Markske: De kus van de vampier 
(21), Het huis van de beer (22), Porei tegen 
Porei (23), Balthazar van Baskerville (24) 
en Operatie Frankenstein (25)

ISBN: 9789002269875 • € 12,50 • 12-8-2020
 • Levering voor rekening

vaN Nul tot Nu - 
Stripbijbel vaN de 
vaderlaNdSe 
geSCHiedeNiS
Co Loerakker
Roep, Thom
Uitg: Big Balloon
Historisch
NUR: 364
Hardback
Pag: 240

In deze uitgave van het populaire Van Nul 
tot Nu zijn de vier oorspronkelijk losse 
delen samengevoegd. De geschiedenis van 
de eerste mens in ons land, Romeinen en 
Bataven, de Gouden Eeuw en de Franse 
tijd, naar opkomst van handel en industrie, 
de twee wereldoorlogen, de oliecrisis en 
de val van de Berlijnse muur tot aan de 
invoering van de Euro....

ISBN: 9789047860464 • € 24,99 • 26-8-2020
 • Levering voor rekening

catgenforcetextbelowlasttable
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de blauwbloezeN 26. 
CaNadeeS goud
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Het begint allemaal met een oude man, Leo 
genaamd, die zijn erfenis wil schenken aan 
de zuidelijken in de Amerikaanse burger-
oorlog. Maar de noordelijken willen die er-
fenis natuurlijk ook, want ze vrezen dat de 
oorlog nog tien jaar kan duren als de schat 
in handen van de zuidelijken valt. Om dit 
te vermijden worden sergeant Cornelius 
Chesterfield...

ISBN: 9789031411511 • € 7,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

de blauwbloezeN 
55. mijN broer, de 
iNdiaaN
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Het 22ste cavalerieregiment moet drin-
gend op zoek naar paarden, of het leger 
kan straks te voet naar het front. Blutch 
en Chesterfield worden als vrijwilligers 
aangewezen om op indiaans grondgebied 
paarden te zoeken. Na een eerste akkefietje 
in Fort Cobb slagen onze vrienden er met 
de hulp van Zilverveer in contact te maken 
met een groep indianen....

ISBN: 9789031431373 • € 7,95 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 073. 
de gekke wekker
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Teofiel ligt al een paar nachten te woelen 
in zijn bed, hij kan niet slapen. Jommeke 
besluit zijn vader te helpen en stapt naar 
zijn verstrooide vriend, professor Gobelijn. 
De professor maakt voor Teofiel een wek-
ker, maar… hoe kan een wekker nu iemand 
helpen om goed te slapen? Vergist Gobelijn 
zich of kan Teofiel eindelijk goed slapen 
dankzij de...

ISBN: 9789462105171 • € 6,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 176. 
de SNoezige diNo'S
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Professor Gobelijn en professor Denke-
kop vinden eieren van een velociraptor, 
een dinosaurussoort. Gobelijn kan met 
de eieren twee dinosaurussen kweken en 
deze mensvriendelijk maken. Verstrooid 
als altijd laat hij de kooi openstaan. Grote 
paniek ontstaat in het dorp. Gelukkig kan 
hij de dino's weer ter orde roepen. Uiter-
aard is dit gebeuren de pers...

ISBN: 9789462104976 • € 6,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 194. 
diNopoliS
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Professor Denkekop roept de hulp van 
professor Gobelijn in. Hij heeft een paar 
cellen van de snoezige dino's nodig om een 
DNA-keten van een uitgestorven dinosaur-
usras te kunnen vervolledigen. Gobelijn 
pikt Jommeke en Filiberke nog op en met 
z'n allen vliegen ze naar het eilandje waar 
de dino's zijn ondergebracht. De dino's 
worden mee naar...

ISBN: 9789462105690 • € 6,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 246. 
filiberke eN 
biliferke
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Op een ochtend loopt Filiberke in Zonne-
dorp aan tegen... Filiberke. De twee 
jongens lijken wel een identieke tweeling. 
Beide jongens zijn even verrast, maar zien 
meteen de grappige kant in van de situatie. 
De identieke ‘kopie’ van Filiberke laat 
zich Biliferke noemen en de rest van de 
dag wordt het hele dorp flink bij de neus 
genomen. Maar al snel...

ISBN: 9789462105843 • € 6,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 36. 
NeuzeN bij de vleet
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Teofiel is ijverig hout aan het hakken in de 
tuin. Maar door een verkeerde beweg-
ing vliegt zijn neus eraf. Geen probleem. 
Professor Gobelijn fabriceert meteen 
een middeltje om Teofiel zijn reukorgaan 
opnieuw te laten groeien. Iets later krijgt 
de professor bezoek van de Minister van 
Volksgezondheid. Die wil de bevolking 
behoeden voor allerlei...

ISBN: 9789462105096 • € 6,50 • 24-5-2020
 • Levering voor rekening

blake eN mortimer 
04. Het mySterie vaN 
de grote piramide 
01: Het geHeim vaN 
maNetHoN
let op: nieuw isbn
Edgar Pierre Jacobs
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback / Pag: 56

Prof. Mortimer is met vakantie in Caïro 
en bezoekt zijn oude vriend prof. Ahmed 
Rassim Bey, conservator van het Egyptolo-
gisch Museum. Deze vraagt hem recent 
gevonden papyrussen te ontcijferen. Nasir 
vermoedt dat ze al vanaf de luchthaven 
worden geschaduwd, maar Mortimer wuift 
dit weg. Samen met Bey valt hij van de ene 
verbazing in de andere: een...

ISBN: 9789067370592 • € 10,50 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

blake eN mortimer 
25. de vallei der 
oNSterfelijkeN
Yves Sente
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

In Lhassa heeft een eskader Zwaardvissen 
het keizerlijk paleis van dictator Basam-
Damdu platgegooid. De wereld haalt weer 
opgelucht adem en viert het einde van de 
Derde Wereldoorlog. Maar in het naburige 
China komen de communisten van Mao in 
opstand tegen de nationalisten van Chiang 
Kai-Shek. Krijgsheer Xi-Li weet de hand te 
leggen op geschriften...

ISBN: 9789067370899 • € 10,50 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening



19|Ready to Read Prijzen zijn onder voorbehoud

Strips - Herdrukken

douwe dabbert 02. 
Het verborgeN 
diereNrijk
Piet Wijn
Roep, Thom
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Douwe Dabbert belandt in een sprookje-
sachtige wereld met pratende dieren die 
ondanks herkenbare menselijke trekken 
in volledige harmonie met elkaar leven. 
Maar wanneer Ludo Lafhart de kip die als 
herbergier de kost verdient aan een roedel 
uitgehongerde wolven voert, gaat het mis 
in het verborgen dierenrijk.

ISBN: 9789088865923 • € 8,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

douwe dabbert 10. 
de taNdeN vaN 
CaSiuS gaiuS
Piet Wijn
Roep, Thom
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Douwe Dabbert belandt op een verlaten 
strand waar de troosteloze restanten van 
een oud Romeins fort als kapotte tanden 
naar de hemel wijzen. Uit de verhalen van 
een vriendelijke vissersfamilie wordt hem 
duidelijk, dat rondom de ruïne een mys-
terieuze sfeer hangt. 's Nachts verschijnen 
er vreemde lichtjes op zee, en voor Douwe 
er erg in heeft, is...

ISBN: 9789088866296 • € 8,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

douwe dabbert 
HC02. Het verborgeN 
diereNrijk
Piet Wijn
Roep, Thom
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Douwe Dabbert belandt in een sprookje-
sachtige wereld met pratende dieren die 
ondanks herkenbare menselijke trekken 
in volledige harmonie met elkaar leven. 
Maar wanneer Ludo Lafhart de kip die als 
herbergier de kost verdient aan een roedel 
uitgehongerde wolven voert, gaat het mis 
in het verborgen dierenrijk.

ISBN: 9789088865930 • € 18,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

ytHaQ 03. Het geluid 
vaN de SterreN
Adrien Floch
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 52

Opgejaagd door de meedogenloze huurlin-
gen van Dhokas ontdekken de manschap-
pen van de op Ythaq gestrande Komet-
enstaart steeds meer over hun nieuwe 
omgeving. Zo constateren ze dat een 
Galaxy-Jumper die eeuwenlang onder een 
stad begraven heeft gelegen nog gewoon 
kan starten. Net op tijd weten ze aan de 
klauwen van markgravin Ofyde en de 
wrede,...

ISBN: 9789088866142 • € 8,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

ytHaQ 04. 
de SCHaduw vaN 
kHeNgiS
Adrien Floch
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 52

Barre tijden op Ythaq. De overlevenden 
van de ramp met de Kometenstaart be-
landen in het hoge noorden. Daar zet de 
sluwe, sadistische cobra Khengis alles op 
alles om de gestrande ruimtereizigers in 
handen te krijgen. Graniet, Narvarth en 
hun lotgenoten zullen tot het uiterste moe-
ten gaan om op – en onder – de ijsschotsen 
vanYthaq in leven te...

ISBN: 9789088866159 • € 8,95 • 1-6-2020
 • Levering voor rekening

alleeN 06. de 4,5de 
dimeNSie
Bruno Gazzotti
Vehlmann, Fabien
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Aan het einde van de eerste cyclus, deden 
de vijf kinderen een verbijsterende ontdek-
king: ze zijn dood. Intussen reageren ze 
allemaal anders op die macabere vaststel-
ling: Camille besluit hun begrafenis te 
regelen, Yvan wil een sessie van omge-
keerd spiritisme organiseren om contact 
te maken met de levenden, Leila wil haar 
eigen dood onderzoeken en...

ISBN: 9789031431366 • € 8,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

blake eN mortimer 
05. Het mySterie vaN 
de grote pyramide 
deel 2
Edgar Pierre Jacobs
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback

Captain Blake lijkt de eerste ronde te heb-
ben verloren in deel 1 , die is vermoord 
op de luchthaven van Athene. Maar een 
woedende Mortimer zweert dat hij nooit 
zal stoppen met proberen om zijn vriend te 
wreken . Hij gaat op jacht , maar informa-
tie is schaars. Er gebeuren vreemde dingen 
wanneer hij onder de bescherming komt 
van Sheik Abdel Razek en...

ISBN: 9789067370608 • € 10,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

blake eN mortimer 
15. beriCHt uit Het 
verledeN
Ted Benoit
Hamme, Jean Van
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

In Colorado wordt het lijk aangetroffen 
van majoor MacQuarrie, die in oktober 
1777 spoorloos verdween. Hij lijkt pas 
onlangs te zijn gestikt. Mortimer, zijn 
verre nazaat, en Blake vertrekken naar 
de VS en stuiten daar op een angstaanjag-
end complot. Ze worden achternagezeten 
door mannen in het zwart, gewapend met 
vreemde groene stralen, en moeten...

ISBN: 9789067370707 • € 10,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

de blauwbloezeN 01. 
wageNS iN 't weSteN
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Het begint wanneer sergeant Chesterfield 
op patrouille is samen met korporaal 
Blutch, Tripps en Bryan een boodschapper 
van een van de voorposten van fort Bow 
tegenkomt. Deze boodschapper vertelt aan 
kolonel Appeltown dat zijn fort Trots aan-
gevallen wordt door de indianen. Chester-
field wordt samen met zijn groep naar dat 
fort gezonden om de...

ISBN: 9789031403288 • € 7,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening
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de blauwbloezeN 37. 
duel iN Het kaNaal
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

In juni 1864 meert een schip van het 
Noordelijke leger aan in Amsterdam. Onder 
de matrozen die aan wal gaan, vinden we 
sergeant Chesterfield en korporaal Blutch. 
Door een blunder op het slagveld werden 
ze gedegradeerd maar voor de geplande 
executie werd hen een plaats op de "Ports-
mouth" aangeboden. En zo zijn ze beland 
in een kroeg in Amsterdam....

ISBN: 9789031417568 • € 7,95 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

rommelgem 01. 
eNigma 1/3
David Etien
Beka
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Berlijn, 1938. Duitse ingenieurs stel-
len Enigma voor, een codeermachine 
die boodschappen zo opstelt dat ze niet 
ontcijferd kunnen worden. Een uitvind-
ing die de nazi’s in staat moet stellen de 
oorlog te winnen…    Juni 1940. Duitsland 
is Frankrijk en België binnengevallen, en 
beide landen hebben gecapituleerd. In het 
kasteel van Rommelgem ontvangt...

ISBN: 9789031437207 • € 8,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

SiSterS 07. 
m'N zoNNeSteekje
William
Cazenove, Christophe
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Zon, zee en zand  Wendy is er dol op! Kan 
ze een mooi kleurtje krijgen! Maar met 
haar bemoeizieke zusje in de buurt komt 
daar niet veel van in huis. Met haar flauwe 
grapjes jaagt Marine iedereen op stang. 
Aan boord van de boot van Alain, een 
vriend van hun ouders, lijkt de rust terug 
te komen. En na een uurtje zonnebaden op 
het mooiste strand van...

ISBN: 9789462100275 • € 7,50 • 3-6-2020
 • Levering voor rekening

de blauwbloezeN 44. 
Het oor vaN liNColN
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Generaal Grant heeft een geniaal plan 
verzonnen om de Zuidelijken te verdrijven 
uit hun kamp dat tot dusver onneembaar 
is gebleken. Hij laat een gang graven tot 
onder het fort en stouwt daar een grote 
hoeveelheid munitie in. Maar het plan 
mislukt jammerlijk en Grant grijpt voor de 
zoveelste keer naar de fles. Lincoln denkt 
er serieus over om zijn...

ISBN: 9789031423385 • € 7,95 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 013. Het 
jampuddiNgSpook
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Kinder album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Een Schot komt in Zonnedorp aan. In het 
park maken Jommeke en Filiberke wat 
later kennis met Mic Mac Jampudding. 
Nu blijkt in het kasteel van Jampudding 
een spook te zitten. Samen trekken ze 
naar het kasteel om het spook te ontmask-
eren. Na nog de nodige plagerijen van het 
zogenaamde spook kan de knecht Tomson 
ontmaskerd worden. Tomson blijkt...

ISBN: 9789462105034 • € 6,50 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 094. 
de Supervrouw
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

De bijna elfjarige Jommeke beleeft samen 
met zijn vrienden (Flip de papegaai, 
Filiberke en zijn hond Pekkie, de tweeling 
Rozemieke et Annemieke en hun aap Choco 
en natuurlijk niet te vergeten Professor Go-
belijn) al bijna 50 jaar allerlei avonturen.Ze 
hebben al zowat de hele wereld afgereisd. 
Een hele resem nevenfiguren maken elk 
om hun beurt hun...

ISBN: 9789462105256 • € 6,50 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 104. 
de vluCHt vaN bella
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Jommeke zoekt Bella nog eens op. Als hij 
terug huiswaarts keert volgt Bella hem. 
Marie is niet helemaal akkoord met de 
aanwezigheid van de koe. Jommeke trekt 
met Bella naar professor Gobelijn. Gobelijn 
leert Bella praten, zingen en piano spelen. 
Bella doet mee aan een zangwedstrijd. Ze 
wordt de laureate. Bella wordt de nacht 
daarop ontvoerd. De...

ISBN: 9789462105317 • € 6,50 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

jommeke 244. 
groeNe HariNg
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Wanneer Jan Haring op zee een gewonde 
walvis vindt, wordt het hem te veel. Hij 
verlost het diertje van een harpoen (die ge-
lukkig niet al te veel schade heeft aanger-
icht) maar hij trekt even later, met harpoen 
in de hand, op zoek naar de walvisjagers 
die dit op hun geweten hebben. Kapitein 
Haring vindt het stel in een café en blijk-
baar voelen de...

ISBN: 9789462105836 • € 6,50 • 24-6-2020
 • Levering voor rekening

de kiekeboeS 001. 
de wollebolleN
Merho
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

De Wollebollen zijn milieuvriendelijke 
wezentjes die de bossen schoon houden. Ze 
worden echter misbruikt door een heks die 
hen dwingt banken te beroven. Gelukkig is 
Marcel Kiekeboe in de buurt...

ISBN: 9789002245664 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening
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de kiekeboeS 002. de 
duivelSe drieHoek
Merho
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Thimotheus Triangl heeft in de omgeving 
van de Bermuda-eilanden de verzonken 
stad van Attallattanta en haar goudschat-
ten ontdekt. Dankzij die vondst wil hij de 
machtigste man ter wereld worden. Hij 
laat vliegtuigen en boten verdwijnen. Maar 
dan belanden Kiekeboe, Fanny en Konstan-
tinopel in Attallattanta

ISBN: 9789002245671 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

de kiekeboeS 006. 
kiekeboe iN Carre
Merho
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De familie Kiekeboe woont een optreden 
van de cabaretier Herman Gaaikevliet in 
Carré (Amsterdam) bij. Voor, tijdens en na 
de voorstelling gebeuren er rare dingen die 
leiden tot de jacht op een schilderij met de 
afbeelding van de spionne Mata Hari. er 
zijn vele gegadigden voor het schilderij ... 
wordt vervolgd …

ISBN: 9789002242373 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

de kiekeboeS 007. de 
SCHat vaN mata Hari
Merho
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Het schilderij van Mata Hari (zie Kiekeboe 
in Carré) wordt nog maar eens gestolen. 
Een nieuw ontsluierend geheim in verband 
met het schilderij brengt de familie Kieke-
boe in Bretagne. Daar vinden ze een heuse 
schat.

ISBN: 9789002246418 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

de kiekeboeS 134. 
SCHatjeS op zolder
Merho
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

In DE NAAKTE WAARHEID krijgen de 
Kiekeboes bezoek van Felix, een preutse 
oom van Charlotte. De man is erg rijk en de 
familie wil bij hem op een goed blaadje en 
in zijn testament staan. Maar dan duiken 
er plots naaktfoto's van Fanny op in de 
Playfair! Oom Felix mag die absoluut niet 
te zien krijgen!

ISBN: 9789002247750 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

de kiekeboeS 137. 
biStro dodo
Merho
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Van de Kasseien heeft het licht gezien: hij 
gaat investeren in de vleesindustrie. Zelf 
heeft hij echter ander vlees in handen op 
Tenerife en dus mag Marcel Kiekeboe gaan 
onderhandelen met een bende dodokwek-
ers op Texel. Maar die blijken geen al te 
frisse bedoelingen te hebben...

ISBN: 9789002249969 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

de kiekeboeS 139. 
zoNder vuur
Merho
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Marcel moet voor zijn baas een origineel 
verjaardagscadeau zoeken voor mevrouw 
Van de Kasseien. Paniek natuurlijk, maar 
dankzij Nopel komt hij uit bij Muribanda, 
een bedrijf dat ruimtereizen organiseert 
voor superrijke mensen. Intussen gaat 
Tomboy aan de slag op een cruiseschip, de 
Quality Time. Ze doet echter heel ge-
heimzinnig over haar opdracht...

ISBN: 9789002251306 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

de kiekeboeS 145. 
wie a zegt
Merho
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Als er in Antwerpen drie mensen een voor 
een verdwijnen, krijgt Van de Kasseien het 
benauwd. Zal hij nummer vier worden? 
Heel lang geleden was hij immers betrok-
ken bij een onfrisse zaak. Waarom zint een 
Indische diamantair na al die jaren nog op 
wraak? En wat is hierbij de rol van een 
oude schilder? Zoals gewoonlijk aan Marcel 
Kiekeboe de eer om...

ISBN: 9789002247033 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

SuSke eN wiSke 306. 
de StraleNde Staf
Willy Vandersteen
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Wat begint als een groot feest waarbij 
ieders hart vol verwachting klopt, eindigt 
in een nachtmerrie als de stoomboot van 
Sinterklaas, in volle vaart de kade dreigt 
te rammen! Een tussenkomst van Jerom 
kan een catastrofe nog net verhinderen 
maar betekent zeker niet het einde van de 
ellende. Sinterklaas en de kapitein van de 
stoomboot liggen...

ISBN: 9789002234859 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

SuSke eN wiSke 311. 
de StuiveNde Stad
Willy Vandersteen
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De Zwarte Madam en haar kwellende 
vrienden Kludde en Lange Wapper zij op 
oorlogspad. Sus Antigoon heeft de tover-
kracht van manam afgenomen en daarom 
zint het ongezellige trio op wraak. Deze 
keer hebben ze het gemunt op Antwerpen, 
de thuishaven van onze vrienden. Met 
een schijnbaar onschuldige steen en een 
magisch brouwseltje zorgen de boosdoen-
ers...

ISBN: 9789002239083 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening
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SuSke eN wiSke 313. 
de kwakeNde QueeN
Willy Vandersteen
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Barabas is erg aangedaan als hij ontdekt 
dat zijn voorvader Jabbertalk beschuldigd 
werd van een vreselijke misdaad. Diezelfde 
overgrootvader beweert echter onschuldig 
te zijn. Barabas stuurt zijn vrienden naar 
het verleden om de zaak op te helderen. 
Zo belanden Suske en Wiske in het London 
van de negentiende eeuw. Daar maken ze 
kennis met dat...

ISBN: 9789002237270 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

SuSke eN wiSke 314. 
Het lijdeNde leideN
Willy Vandersteen
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Lambik is bode bij een incassobureau 
en dreigt ermee Sidonia uit haar huis te 
zetten. Een vreemde vriend des huizes 
kan dit echter niet aanzien en wil hen 
weer dichter bij elkaar brengen. Hij stuurt 
onze helden naar het Leiden van 1574 
waar ze elk een rol zullen vervullen in een 
wervelend avontuur. Op dat moment is de 
stad omsingeld door Spaanse...

ISBN: 9789002243769 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

SuSke eN wiSke 319. 
SuSke de rat
Willy Vandersteen
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Suske krijgt een dagboek van zijn grootoom 
Cois Antigoon in handen. Daarin beschrijft 
deze hoe hij in 1914 als jonge knaap naar 
een Amsterdams internaat gestuurd werd 
terwijl zijn vader ging vechten in de Eerste 
Wereldoorlog. Cois wordt er al meteen 
goeie maatjes met de kleine Willemien. 
Samen komen ze in opstand tegen de 
strenge opvoedster Ina....

ISBN: 9789002246838 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

SuSke eN wiSke 327. 
Het gebrokeN dorp
Luc Morjaeu
Gucht, Peter Van
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Tijdens een wandeling in de archeologische 
site van het verdwenen dorp Marchimont 
in Luxemburg, vindt Suske een duizend 
jaar oude ring. Die bezit magische krachten 
die het dorp in zijn oude glorie doen her-
rijzen. Suske wordt de Uitverkorene. Het is 
zijn taak om de inwoners te redden van de 
kwade bosgeest Clamora en haar leger van 
wolvenmensen....

ISBN: 9789002251108 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

SuSke eN wiSke 329. 
SuSkewiet
Willy Vandersteen
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Suske kweekt in opdracht van Barabas 
een eeuwenoud plantenzaadje op tot een 
prachtige bloem. Wiske is jaloers op de 
aandacht die Suske aan de bloem schenkt 
en wanneer zij op een dag alleen met de 
bloem achterblijft, blijkt deze plots te kun-
nen spreken. Ze belooft Wiske de onvoor-
waardelijke liefde van Suske als ze hem 
van de vruchten kan doen eten...

ISBN: 9789002251122 • € 6,99 • 20-7-2020
 • Levering voor rekening

SuSke eN wiSke 
332. Het verloreN 
verledeN
Willy Vandersteen
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

een nieuwe uitvinding van Barabas kan 
computers rechtstreeks op het menselijk 
brein aansluiten via bluetooth. een 
machtige industrieel wil de uitvinding 
van Barabas en laat Snoeff el en Gaff el 
het brein van Barabas downloaden op 
een USB-stick. Barbas blijft achter als een 
hulpeloze kleuter. Intussen sluit Lambik 
zijn “geweldig intellect” aan op...

ISBN: 9789002257117 • € 6,99 • 20-7-2020
 • MATRIX: SUSKEWISKE • Levering voor rekening

de blauwbloezeN 05. 
de deSerteurS
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Kolonel Appeltown gaat een paar weken op 
familiebezoek en laat het fort onder leiding 
van Kapitein Joyce. Deze windt er geen 
doekjes om en zet iedere soldaat die onge-
hoorzaam is in het gevang. Uiteindelijk 
worden vijf ongehoorzamen in het gevang 
gezet en moeten Blutch en Chesterfield hun 
bewaken, echter hebben alle soldaten hun 
bedenkingen over de...

ISBN: 9789031403325 • € 7,95 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

de blauwbloezeN 61. 
de vreemde Soldaat 
fraNkliN
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Blutch en Chesterfield onderscheppen een 
zwarte slaaf die op de vlucht is voor de 
zuidelijken. Niets doet hen vermoeden dat 
ze een spion in hun rangen sluiten. Frank-
lin Thompson heet ie en hij zet het kamp 
op stelten. Zo weigert hij ondanks hevige 
koortsaanvallen halsstarrig om door een 
dokter onderzocht te worden. Blijkt dat de 
snuiter meer dan...

ISBN: 9789031435616 • € 7,95 • 5-8-2020
 • Levering voor rekening

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

BeschrijvingDe ogen van Wu Manchu is 
een stripalbum van Agent 327, getekend 
door Martin Lodewijk. Het album bevat 
het dossier De ogen van Wu Manchu en het 
daarop aansluitende avontuur van Olga 
Lawina De schorsing, die voor het eerst 
verschenen zijn in stripweekblad Eppo, 
respectievelijk in 1982 en 1983.

ISBN: 9789088865947 • € 8,95 • 26-8-2020
 • Levering voor rekening

catgenforcetextbelowlasttable



De Claire-lijn:

ISBN 978-90-72240-54-5

9 7 8 9 0 7 2 2 4 0 5 4 5

1. Nieuwe Avonturen
2. De Brokkenmakers
3. De Plaaggeesten
4. De Belhamels
5. De Doerakken
6. De Donderstenen
7. De Rausdouwers
8. De Flierefluiters
9. De Rampestampers

10. De Lefgozers
11. 44 Smash Hits
12. Bad Boys
13. Kassa!
14. Adios!
15. Amigos!

16. In Love
17. Snapshots
18. Retour Afzender
19. Proefwerk
20. Hot Dogs
21. Gevaarlijk Spel
22. Voltreffers
23. Records
24. Superkolonel
25. Feest!
26. Bloedbroeders
27. Prins Sjors
28. Paintball
29. Nieuws!
30. Raar maar haar

31. Dikke pret
32. Soap
33. Tattoo
34. Censuur
35. Dream-Team
36. Alarm!
37. Speed!
38. Indoor Surfen
39. Bestseller
40. Skate-gevaar
41. Robot wars
42. Blootbrillen
43. Volle bak
44. Onder invloed
45. Call girl

€ 6, 95

1. Op eigen benen
2. Ricky
3. Licht & Luchtig
4. Relatie inflatie
5. Bekend van tv
6. Bakken in de zon
7. Puur natuur
8. Altijd prijs
9. In extase

10. Proost!
11. Netwerken
12. Fast Food
13. In vuur en vlam
14. De volgende ronde
15. Sirene
16. In  vorm
17. Sunny
18. Mannen zat!
19. Met slagroom
20. Strikverhalen
21. Lachtherapie
22. Meiden met ballen
23. Wilde nachten
24. Hartsgeheimen
25. Cocktail
26. Klonen zijn bedrog
27. Functioneel bloot
Invoorbereiding:
28. De volgende
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De Claire-lijn:

ISBN 978-90-72240-55-2

9 7 8 9 0 7 2 2 4 0 5 5 2

1. Nieuwe Avonturen
2. De Brokkenmakers
3. De Plaaggeesten
4. De Belhamels
5. De Doerakken
6. De Donderstenen
7. De Rausdouwers
8. De Flierefluiters
9. De Rampestampers

10. De Lefgozers
11. 44 Smash Hits
12. Bad Boys
13. Kassa!
14. Adios!
15. Amigos!

16. In Love
17. Snapshots
18. Retour Afzender
19. Proefwerk
20. Hot Dogs
21. Gevaarlijk Spel
22. Voltreffers
23. Records
24. Superkolonel
25. Feest!
26. Bloedbroeders
27. Prins Sjors
28. Paintball
29. Nieuws!
30. Raar maar haar

31. Dikke pret
32. Soap
33. Tattoo
34. Censuur
35. Dream-Team
36. Alarm!
37. Speed!
38. Indoor Surfen
39. Bestseller
40. Skate-gevaar
41. Robot wars
42. Blootbrillen
43. Volle bak
44. Onder invloed
45. Call girl

€ 7, 95

1. Op eigen benen
2. Ricky
3. Licht & Luchtig
4. Relatie inflatie
5. Bekend van tv
6. Bakken in de zon
7. Puur natuur
8. Altijd prijs
9. In extase

10. Proost!
11. Netwerken
12. Fast Food
13. In vuur en vlam
14. De volgende ronde
15. Sirene
16. In  vorm
17. Sunny
18. Mannen zat!
19  . Met slagroom
20  . Strikverhalen
21  . Lachtherapie
22  . Meiden met ballen
23  . Wilde nachten
24  . Hartsgeheimen
25. Cocktail
26. Klonen zijn bedrog
27. Functioneel bloot
28. Boeiende experimenten
In voorbereiding:
29  . De volgende
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robbedoeS SpeCial 
HC04. boeveN op de 
kermiS
André Franquin
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 88

Het kortverhaal Boeven op de kermis da-
teert uit 1959 en verscheen als tweede ver-
haal in Het nest van de Marsupilami's, het 
twaalfde album van Robbedoes en Kwab-
bernoot. Grootmeester André Franquin 
bespeelt er enkele van zijn geliefkoosde 
thema's in. Zo zijn de scenes op de kermis 
weergaloos in beeld gebracht. Naast 
Robbedoes en Kwabbernoot komen...

ISBN: 9789031432233 • € 15,00 • 20-5-2020
 • Levering voor rekening

robbedoeS SpeCial 
HC05. de graaf iS 
verStooid
André Franquin
Greg
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Het kortverhaal De graaf is verstrooid 
verscheen oorspronkelijk in De bezoeker 
uit de oertijd, het dertiende album van 
Robbedoes en Kwabbernoot. Het is miss-
chien wel het meest huiveringwekkende 
verhaal uit de reeks. Nadat hij het giftige 
bezinksel van zijn elixir X4 verwart met 
zijn kopje koffie en opslurpt, slaan de stop-
pen helemaal door bij de...

ISBN: 9789031432578 • € 15,00 • 20-5-2020
 • Levering voor rekening

robbedoeS SpeCial 
HC06. de Super QuiCk
André Franquin
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

In 1955 werd dit korte verhaal van 18 
pagina’s gepubliceerd in het weekblad 
Robbedoes. Franquin laat enkele duistere 
personages opdraven die drie jaar eerder 
hun opwachting al maakten in De Roof van 
de Marsupilami. Het is een avontuur van 
twee werelden geworden: een Ameri-
kaanse slee met blinkend chroom komt op 
het Oude Continent in de toonzalen....

ISBN: 9789031433322 • € 15,00 • 20-5-2020
 • Levering voor rekening

robbedoeS SpeCial 
HC07. eeN ruStige 
vakaNtie
André Franquin
Bocquet
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

Vakantie! Robbedoes en Kwabbernoot 
cruisen in de Turbotraction naar de kust 
om te genieten van wat welverdiende rust. 
De rit eindigt in een mondain badplaatsje, 
waar ze hun blauwe bolide parkeren voor 
het casino. De rust is echter van korte 
duur! De kleurenblinde oliemagnaat Ibn-
Mah-Zoet, een regelrechte brokkenpiloot, 
verwart de Turbotraction met...

ISBN: 9789031433001 • € 15,00 • 20-5-2020
 • Levering voor rekening

robbedoeS SpeCial 
HC08. de robiNSoNS 
vaN Het Spoor
André Franquin
Jidehem
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 80

Kwabbernoot maakt een reportage over 
een gloednieuwe atoomtrein. Guust 
vergezelt hem als assistent en slaagt er 
met zijn legendarische klungeligheid al 
snel in om de locomotief aan het draaien 
te brengen... Bovendien laat hij de deur 
van de machinistencabine, die enkel van 
binnenuit kan worden geopend, in het slot 
vallen. De onbemande locomotief...

ISBN: 9789031432820 • € 15,00 • 20-5-2020
 • Levering voor rekening

jaCk wolfgaNg 
ColleCtor paCk
Recule
Desberg, Stephen
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 168

Bij de CIA zijn sommige agenten net 
even iets specialer dan andere...  'Deze 
Jack Wolfgang is heel gracieus in het gat 
gesprongen dat ene Blacksad tot nader 
order (het blijft lang wachten op een nieuw 
album) heeft achtergelaten. Weggegaan is 
plaats vergaan?' Mario Stabel - Stripspe-
ciaalzaak.be

ISBN: 9789463734868 • € 27,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

krijgerS vaN god 
ColleCtor paCk
Wachs
Richelle
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 240

Religieuze waanzin zet Frankrijk in vuur 
en vlam.  In ‘De krijgers van God’, een 
spannende historische reeks, schetsen 
Philippe Richelle en Pierre Wachs een 
beeld van de opkomst van het protes-
tantisme tijdens de Renaissance. Een 
complexe, turbulente en vrij onbekende 
situatie die heeft geleid tot de verschrikke-
lijkste burgeroorlog in Frankrijk.

ISBN: 9789463734882 • € 44,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

Star warS 
ColleCtor paCk 07. 
de ontsnapping / de 
straf voor shutoron
Unzuetta
Gillen
Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 256

Door het verraad van koningin Trios van 
Shu-Torun kon het kwaadaardige Galac-
tische Keizerrijk een verrassingsaanval 
lanceren op de vloot van de Rebellenallian-
tie. Hierdoor werden de rebellen uiteenge-
dreven en werd hun heroïsche zaak bijna 
voor eens en altijd de grond ingeboord. Nu 
heeft Leia een appeltje te schillen met het 
Keizerrijk én met...

ISBN: 9789463734837 • € 39,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

uNit-66 
ColleCtor'S paCk 
HC00. 
4 HardCoverS
Laurenco
Pistis
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback

Abu Dhabi, 2025. Op een strategische 
militaire basis werken maar liefst 6.300 
personen. Waanvoorstellingen op een 
vliegdekschip zorgen ervoor dat de span-
ningen snel oplopen.

ISBN: 9789463733861 • € 79,95 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

atgenforcetextbelowlasttable
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Strips - Franstalig

baudelaire - CaHierS 
01. tome 1/3
Yslaire
Yslaire
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Histoire d'amour contrariée entre le poète 
Charles Baudelaire et sa maîtresse métisse, 
Jeanne Duval dite la Vénus noire.  Un ca-
hier collector au tirage limité et numéroté 
à 2500 exemplaires.

ISBN: 9791034752669 • € 17,95 • 7-5-2020
 • Levering voor rekening

HorS-Serie HiStoria 
aSterix
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Historisch
NUR: 360
Paperback

Une histoire de la guerre des Gaules par les 
archéologues et antiquisants spécialistes 
de l'Europe celtique et de l'Empire romain 
doublé d'une étude du traitement de cet 
épisode de l'histoire de l'Antiquité dans la 
bande dessinée Astérix.

ISBN: 9791090956407 • € 11,95 • 7-5-2020
 • Levering voor rekening

blaCk Hawk Sp01. 
NigHt Hawk (editioN 
SpeCiale N/b)
Henriet
Yann
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

États-Unis des années 20, au coeur de la 
Prohibition : Bessie Coleman, jeune métisse 
aux origines Cherokee et afro-américaines, 
se rêve aviatrice depuis l'enfance. Mais les 
écoles de pilotage sont un luxe inaccessible 
lorsque l'on naît femme, pauvre et noire 
dans l'Amérique de la ségrégation raciale et 
du Ku Klux Klan... Farouchement détermi-
née,...

ISBN: 9791034752492 • € 28,50 • 15-5-2020
 • Levering voor rekening

le Spirou de ... Sp00. 
Spirou CHez leS 
SovietS (editioN 
SpeCiale)
Fabrice Tarrin
Fred, neidhardt
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Le comte de Champignac a disparu ! Il a 
été enlevé par des agents du KGB... Des 
savants russes ont besoin de lui pour les 
aider à répandre le gène du communisme 
dans le monde entier. Dans le contexte de 
la guerre froide, Spirou et Fantasio jouent 
les James Bond, espions infiltrés sous la 
couverture d'un reportage pour Vaillant 
(Pif Gadget), le...

ISBN: 9791034752676 • € 17,50 • 29-5-2020
 • Levering voor rekening

le CoNvoyeur - tome 
1 - NympHe - éditioN 
Noir & blaNC
Armand
Roulot, Tristan
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Un virus s'est répandu sur la terre. La 
"Rouille" s'est attaquée au fer, détruisant 
peu à peu les infrastructures, les véhicules, 
les outils... Notre civilisation est revenue 
à l'âge de la pierre. Dans ce monde brutal, 
le légendaire Convoyeur incarne le seul 
espoir pour beaucoup de gens.

ISBN: 9782803679669 • € 29,00 • 12-6-2020
 • Levering voor rekening

HorS-Serie HiStoria 
luCky luke
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Historisch
NUR: 360
Paperback

ISBN: 9791090956384 • € 9,90 • 10-7-2020
 • Levering voor rekening

little Nemo HC00.
Frank Pé
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 80

Quand Frank Pé s'empare de "Little Nemo", 
le petit garçon rêveur créé par Winsor 
McCay en 1905 pour le New York Herald, 
c'est pour le promener dans son imaginaire 
poétique et naturaliste, pour l'inviter d'un 
siècle à l'autre à poursuivre ses voyages 
oniriques à la découverte des rêves d'un 
autre artiste. À l'origine, ces planches ont 
été publiées...

ISBN: 9791034738946 • € 39,00 • 28-8-2020
 • Levering voor rekening

raveN lu01. NemeSiS 
1/3 - editioN luxe 
(fraNStalig)
Matthieu Lauffray
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Au XVIIe siècle, alors que le pavillon de 
l'Union Jack flotte sur la mer des Caraïbes, 
Raven, un jeune et impétueux pirate 
décide de mettre la main sur un prétendu 
trésor, promis à l'infâme gouverneur de 
Tortuga qui fait appel à lady Darksee, une 
redoutable femme pirate, en échange du 
pardon royal.

ISBN: 9782205085150 • € 29,99 •  05-06-2020
 • Levering voor rekening

catgenforcetextbelowlasttable
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battle borN: lapiS 
lazuli
Maximilian Uriarte
Uitg: Little Brown US
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 336

In his hotly anticipated new work, 
Maximilian Uriarte tells the story of the 
personal cost of war and the power of hu-
man connection. A sweeping yet intimate 
story about brutality, kindness, and the 
remnants of colonialism, this is an epic 
saga from the voice of a new generation of 
military veterans.

ISBN: 9780316448963 • € 27,95 • 12-5-2020

dC goeS to war
Various
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 352

In this new collection, DC is recognizing 
nearly 80 years of comic book war stories. 
This hardcover edition features historical 
fiction from both WWI and WWII featur-
ing Sgt. Rock, The Losers and more!

ISBN: 9781779500151 • € 39,99 • 12-5-2020

joker: tHe deluxe 
editioN
Brian Azzarello
Bermejo L
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 152

The Joker has been mysteriously released 
from Arkham Asylum, and he's not happy 
about what's been happening in his city 
while he's been away. What follows is a 
harrowing night of revenge, murder and 
manic crime as only The Joker can deliver.

ISBN: 9781401294281 • € 34,99 • 12-5-2020

morbiuS
Marcelo Ferreira
Ayala V
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 365
Paperback
Pag: 124

Morbius is the Living Vampire, but is he 
more? For years, Dr. Michael Morbius 
has been struggling to find a cure for his 
unique case of vampirism. Now, for the 
first time in longer than he can remem-
ber, his salvation may be tantalizingly 
within reach! But the path to regaining 
his humanity is littered with dangers...and 
worse!

ISBN: 9781302920999 • € 15,99 • 12-5-2020

morbiuS tHe liviNg 
vampire omNibuS
tv series
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 864

In this amazing Omnibus, the complete 
original Morbius saga is collected - from 
his first appearance through both his first 
color comic and black-and-white series, 
and into the rare stories that concluded 
his tragic tale. The mad, misunderstood 
Morbius contends not just with Marvel's 
heroes - but with bizarre cultists and 
satanic demons!

ISBN: 9781302922405 • € 100,00 • 12-5-2020
 • Levering voor rekening

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

The upcoming third-person action-adven-
ture Star Wars title from Lucasfilm and 
Respawn Entertainment, DARK TEMPLE 
follows the Jedi Master Eno Cordova and 
his impulsive Padawan, Cere Junda, on 
their most dangerous mission yet! What 
secrets lie deep within the hidden temple? 
The race is on to find out!

ISBN: 9781302919955 • € 17,99 • 12-5-2020

Star warS: tHe riSe 
of kylo reN
Will Sliney
Soule C
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

As the son of Rebel Alliance heroes Leia 
Organa and Han Solo, as well as Jedi 
knight Luke Skywalker's own nephew and 
protégé, Ben Solo has the potential to be a 
great force for light in the galaxy. But the 
Skywalker legacy casts a long shadow, the 
currents of the dark side run deep...and 
Darth Vader's blood runs in Ben's veins.

ISBN: 9781302924188 • € 15,99 • 12-5-2020

SupermaN: aCtioN 
ComiCS (02): levia-
tHaN riSiNg
Brian Michael Bendis
Epting S
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 184

The terror organization Leviathan has 
transformed from a Batman menace to a 
global DC Universe threat, and Clark Kent 
is hot on their trail. But even Superman 
may be in for more than he bargained for 
as Leviathan undergoes a hostile takeover 
by a new, mysterious player.

ISBN: 9781779500045 • € 16,99 • 12-5-2020

SupermaN: aCtioN 
ComiCS (03): levia-
tHaN HuNt
Brian Michael Bendis
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

In the midst of "Leviathan Rising", the 
Legion of Doom has reemerged with a new 
partner, the Invisible Mafia. These two ter-
rifying teams join forces against the Man 
of Steel. Can the Justice League arrive in 
time to to assist Superman or will this be 
the breaking point?

ISBN: 9781779500175 • € 24,99 • 12-5-2020
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Comics & Graphic Novels - Engelstalig

aveNgerS (06): Star-
braNd reborN
Jason Aaron
Mcguinness E
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

Starbrand reborn! Get set for an epic space 
adventure that takes the Avengers to an 
alien prison - the size of a galaxy! It's not 
what you're expecting! Prepare for a cos-
mic caper the likes of which you've never 
seen before!

ISBN: 9781302920944 • € 15,99 • 19-5-2020

mileS moraleS: 
Spider-maN (03): 
family buSiNeSS
Javier Garron
Ahmed S
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

The villain called Ultimatum is here - and 
New York doesn't know what hit it! But 
while chasing this mysterious man from a 
mysterious place, Miles Morales finds him-
self in a very awkward situation involving 
his uncle. And when something huge hap-
pens, the young Spider-Man is faced with 
a dilemma that could threaten everything 
he holds dear!

ISBN: 9781302920166 • € 15,99 • 19-5-2020

paraSite: a grapHiC 
Novel iN Story-
boardS
Bong Joon Ho
Uitg: Little Brown US
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 304

With hundreds of mesmerizing illus-
trations, Parasite: A Graphic Novel in 
Storyboards is a behind-the-scenes glimpse 
at the making of one of the best films in 
years and a brand-new way to experience 
a global phenomenon. The result is a rivet-
ing read and a fresh look at the vertiginous 
delights and surprises of Bong Joon Ho's 
deeply affecting story.

ISBN: 9781538753255 • € 30,00 • 19-5-2020

Spider-verSe: 
Spider-zero
Juan Frigeri
Perez P
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Miles Morales has finally started to feel 
like he has a handle on all this Spider-
Man stuff...so of course, he suddenly falls 
through a portal and into a brand new 
multiversal adventure! Wait, wasn't the 
Web of Life and Destiny destroyed? Maybe 
not, True Believer. But who spun this new 
web? And why?

ISBN: 9781302920265 • € 17,99 • 19-5-2020

veNom (04): veNom 
iSlaNd
Donny Cates
Bagley M
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Donny Cates' VENOM epic continues in 
grand fashion after ABSOLUTE CARNAGE, 
joined by industry legend and celebrated 
VENOM artist Mark Bagley. That's all 
you're getting out of us for this one, True 
Believers! After all, ABSOLUTE CARNAGE 
isn't quite over yet...

ISBN: 9781302920203 • € 17,99 • 19-5-2020

woNder womaN: 
Come baCk to me
Amanda Conner
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 160

Joining Wonder Woman on her search for 
Steve Trevor is none other than his com-
manding officer and jack-of-all-trades Etta 
Candy! The two quickly find themselves 
trapped in a mysterious storm and land on 
a mysterious uncharted island.

ISBN: 9781401294687 • € 16,99 • 19-5-2020

ameriCaN godS: 
tHe momeNt of tHe 
Storm
Neil Gaiman
Uitg: Headline
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 208

The final confrontation between new and 
old gods, with humanity caught in the mid-
dle. The new and old gods agree to meet in 
the centre of America to exchange the body 
of the old gods' fallen leader. This volume 
collects the third nine issues of the seminal 
American Gods comic book series.

ISBN: 9781472251381 • € 26,95 • 26-5-2020

batmaN: tHe Caped 
CruSader (04)
Various
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 328

This new collection of 1990s Batman sto-
ries reveals the origin story of Tim Drake 
as Robin. With crime running amok and 
an overwhelming sense of responsibility 
to help all, Batman considers partnering 
up. Commissioner Gordon rekindles an old 
flame and Batman decides whether or not 
he is ready to fight crime with a partner by 
his side.

ISBN: 9781779500304 • € 34,99 • 26-5-2020

SupermaN (03): tHe 
uNity Sage: tHe 
preSideNt of eartH
Brian Michael Bendis
Reis I
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 192

Superboy's world will change forever when 
the Legion of super-hero affairs arrives 
and offers him a job in the future! A new 
look debuts for this all-new adventure!

ISBN: 9781401299699 • € 24,99 • 26-5-2020
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tHor (04)
Jason Aaron
Ward C
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 272

Thor Odinson has regained his mantle - but 
Mjolnir is no more! And with a War of the 
Realms looming on the horizon, he'll need 
some new hammers - lots of them! But will 
any amount of weapons be enough against 
the unstoppable Juggernaut? Plus, Thor 
is reunited with his sister Angela when 
Heven attacks!

ISBN: 9781302923853 • € 34,99 • 26-5-2020

Star warS legeNdS 
epiC ColleCtioN: tHe 
rebellioN (04)
Rob Williams
Lacombe M
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 496

Months after the Death Star's destruction, 
the Rebel Alliance has begun the fight to 
take apart the Empire piece by piece. Rebel 
strategist Jorin Sol has been rescued from 
the enemy's clutches - but is he now friend 
or foe? Plus: The cross-time "Vector" saga 
continues! Bounty hunter Boba Fett takes 
on a series of deadly assignments!

ISBN: 9781302925055 • € 44,99 • 2-6-2020

woNder womaN (01): 
tHe juSt war
G Willow Wilson
Nord C
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 192

War. For humankind, it is the oldest and 
deadliest enemy there is. And for Diana 
of Themyscira, the same is true...almost. 
Because to the Amazon Princess, war is 
not just an impersonal force of destruction. 
War is a god-a god named Ares.

ISBN: 9781779503459 • € 19,99 • 2-6-2020
 • Levering voor rekening

woNder womaN: 
tempeSt toSSed
Laurie Halse Anderson
Del Duca L
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 208

In this book explore Wonder Woman's teen 
years in this timely story about the refugee 
experience, activism, and finding the love 
and strength to create change.

ISBN: 9781401286453 • € 16,99 • 2-6-2020

amaziNg Spider-
maN: 2099 (07)
Patrick Gleason
Bazaldua O
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

The future is in danger! Miguel O'Hara, the 
Spider-Man of 2099, is back in the present 
day - and he needs to find Peter Parker! But 
since Miguel's currently being held in an 
off-the-books Roxxon prison, that's easier 
said than done. He needs a plan, and fast - 
because his mysterious return to the here-
and-now threatens his entire future!

ISBN: 9781302920227 • € 17,99 • 5-6-2020

batmaN: deteCtive 
ComiCS (03): greet-
iNgS from gotHam
Peter J. Tomasi
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

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! There's only one life 
Batman would be willing to risk saving 
Jim Corrigan and the Spectre: his own!

ISBN: 9781401288617 • € 24,99 • 5-6-2020

i kNow you rider
Leslie Stein
Uitg: Farrar Straus Giroux
Strips/Comics
NUR: 363
Hardback
Pag: 140

I Know You Rider is Leslie Stein’s candid 
and philosophical memoir tackling abor-
tion and the complex decision to repro-
duce.

ISBN: 9781770464018 • € 24,95 • 5-6-2020

joker: 80 yearS of 
tHe ClowN priNCe of 
Crime
Various
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 448

DC celebrates the 80-year history of Bat-
man's greatest foe! This new hardcover 
includes The Joker's most memorable 
appearances, from his 1940 debut in the 
pages of Batman #1 to more recent capers 
written by top talents including Scott Sny-
der, Tony S. Daniel, Paul Dini and more.

ISBN: 9781401299934 • € 29,99 • 5-6-2020
 • Levering voor rekening

Star warS legeNdS 
epiC ColleCtioN: 
legaCy (03)
Dave Ross
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 448

Cade Skywalker and his crew are back 
to their old pirating ways, but soon find 
themselves stranded on Tatooine - with a 
trio of Black Sun assassins on their trail! 
Elsewhere, Imperial deep-cover agent 
Morrigan Corde has plans of her own. 
She'll stop at nothing to find Cade...but the 
ghost of Luke Skywalker just might find 
him first!

ISBN: 9781302923754 • € 39,99 • 5-6-2020
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Star warS: tHe 
maNdaloriaN: tHe 
art aNd tHe imagery 
ColleCtor’S editioN
Uitg: Titan UK
Gift/Hobby Books Gen
Hardback
Pag: 100

2020 will be an exciting year for all things 
from a galaxy far, far away. This special 
edition brings you closer to the Star Wars 
saga as it celebrates the dawn of a new era 
with The Mandalorion by producers John 
Favereau and Dave Filoni, and starring 
Pedro Pascal as the titular bounty hunter.

ISBN: 9781787734203 • € 20,95 • 5-6-2020

puNiSHer: Soviet
Jacen Burrows
Ennis G
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Garth Ennis returns to the world of the 
Punisher! A dozen Russian mobsters 
lie dead at Frank Castle's feet...but he 
wasn't the one who pulled the trigger. 
Seeds planted decades ago in Moscow and 
Afghanistan are about to bloom bloody in 
New York City in an all-new tale by the 
writer who gets Frank Castle like no other!

ISBN: 9781302913410 • € 17,99 • 9-6-2020

x-meN/aveNgerS: 
oNSlaugHt (02)
Jeph Loeb
Churchill I
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 448

The shocking saga continues - as On-
slaught's unnerving origin is revealed! 
How can the X-Men defeat a threat that 
strikes from their very heart? As X-Factor 
battles a mind controlled Havok to save 
the Beast, X-Force defends X-Man from the 
manipulative Mister Sinister!

ISBN: 9781302923990 • € 39,99 • 9-6-2020

you brougHt me tHe 
oCeaN: aN aQualad 
grapHiC Novel
Alex Sanchez
Maroh J
Uitg: DC Comics
Graphic Novel
NUR: 360
Paperback
Pag: 208

Here is a story about a boy named Jake 
who is full of secrets, including the strange 
blue markings on his skin that glow when 
in contact with water. A contemporary YA 
gay romance that includes a diverse set of 
characters, set in New Mexico. The conflict 
isn't entirely around Jake being gay, but 
the fact that his father is the villian Black 
Manta.

ISBN: 9781401290818 • € 16,99 • 9-6-2020

dark kNigHt re-
turNS: tHe goldeN 
CHild deluxe editioN
Frank Miller
Grampa R
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 96

It's been three years since the events of 
Dark Knight III: The Master Race. Lara has 
spent the time learning to be more human, 
and Carrie Kelley has been growing into 
her new role as Batwoman. But a terrify-
ing evil has returned to Gotham City, and 
Lara and Carrie must team up to stop this 
growing threat--and they have a secret 
weapon.

ISBN: 9781779503916 • € 17,99 • 16-6-2020
 • Levering voor rekening

Star warS legeNdS 
epiC ColleCtioN: tHe 
empire (06)
Stephane Roux
Fabbri D
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 480

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. An agent like Jahan 
Cross! But when Boba Fett is framed for 
murder, Cross finds himself in a situation 
that even he may not be able to handle!

ISBN: 9781302925116 • € 44,99 • 16-6-2020

umbrella aCademy 
(02): dallaS (deluxe 
editioN)
Gerard Way
Filardi N
Uitg: Dark Horse
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 216

This deluxe edition hardcover collects the 
complete second series, Dallas, with an 
expanded 36-page sketchbook. The hard-
cover book comes in an illustrated slipcase 
featuring art by Gabriel Bá; also included 
is a portfolio containing a new unique 
print from the artist.

ISBN: 9781506718057 • € 79,99 • 16-6-2020
 • Levering voor rekening

woNder womaN (03): 
loveleSS
G Willow Wilson
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 208

Wonder Woman's journey through the 
broken realm has reached its end--but who 
waits for her there? And what exactly cre-
ated this place between dimensions in the 
first place? The answer will shock Diana 
and provide the missing piece of a puzzle 
that's defined her entire life!

ISBN: 9781779502537 • € 24,99 • 16-6-2020

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 • 23-6-2020
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gHoStbuSterS: year 
oNe
Erik Burnham
Schoening D
Uitg: IDW
Strips/Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 96

In anticipation of the new feature film, we 
look back at the Boys in Grey's first year on 
the job, showcasing never-before-seen ad-
ventures.  A publisher has decided to cash 
in with a biography of the boys in grey and 
sends a writer to interview them.

ISBN: 9781684056965 • € 15,99 • 23-6-2020

Star warS: dartH 
vader - dark lord 
of tHe SitH (02)
Giuseppe Camuncoli
Kirk L
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 336

Darth Vader's imperious rise continues! As 
the Empire's grip on the galaxy tightens, 
the stirrings of a rebellion begin in the 
Mon Cala system. The fearsome Darth Vad-
er knows that order must be maintained 
at all costs - but bringing Mon Cala to heel 
means finding the surviving Jedi that fo-
ment this unrest.

ISBN: 9781302925451 • € 34,99 • 23-6-2020

aQuamaN (03)
Kelly Sue Deconninck
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 192

Dive back into Aquaman's story as he con-
tinues his epic adventure. Black Manta and 
Mech Manta invade Amnesty Bay with one 
target in mind--Aqualad! Can Aquaman 
save his protege from his deadly lineage? 
Or will the combined might of the Mantas 
finally be Arthur Curry's undoing? It's land 
versus sea in a battle of titanic proportion!

ISBN: 9781779502810 • € 24,99 • 30-6-2020

Star trek: piCard: 
CouNtdowN
Kirsten Beyer
Hernandez A
Uitg: IDW
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 96

Witness the events leading to the new 
CBS All Access series in this graphic novel 
where new characters are introduced 
and secrets will be revealed. Before he 
retired to his vineyard, Jean-Luc was the 
most decorated admiral in Starfleet. Then 
one mission changed his life forever. The 
Countdown starts here.

ISBN: 9781684056941 • € 15,99 • 30-6-2020

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

KRAKOA. Every known mutant lives 
there...except for one. But now it's time for 
FRANKLIN RICHARDS to come home. It's 
the X-MEN vs. the FANTASTIC FOUR, and 
nothing will ever be the same.

ISBN: 9781302920036 • € 15,99 • 30-6-2020

batmaN (13): tHe City 
of baNe part 2
Tom King
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 184

The bad guys thought they had it made 
with Bane in control, but with Batman 
back in Gotham they'll be reminded what 
justice feels like...and how it hurts when it 
hits you in the face. With Catwoman at his 
side, the Caped Crusader is looking to take 
down Bane's army and reclaim his city.

ISBN: 9781779502841 • € 24,99 • 14-7-2020

blaCkSad: tHe Col-
leCted StorieS
Juanjo Guarnido
Canales J
Uitg: Dark Horse
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 304

The classic hardboiled noir series featuring 
beloved anthropomorphic cat detective, 
John Blacksad, celebrates its twentieth 
year. Readers will now be able to experi-
ence five of Blacksad's biggest cases in a 
single comprehensive volume with new 
sketchbook material never published in 
English.

ISBN: 9781506716183 • € 29,99 • 14-7-2020

Silver Surfer: 
parable 30tH 
aNNiverSary editioN
Stan Lee
Moebius
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 88

A star falls to Earth. Panic grips the planet 
as mankind prepares for its inevitable end. 
But the star is a ship, and inside is a god. 
All he asks is adoration. Overcome with re-
lief, man rushes to obey. There is only one 
voice of dissent that will not be silenced: 
the Silver Surfer.

ISBN: 9781302923709 • € 14,99 • 14-7-2020

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 
women - and these are some of the most 
spectacular Spider-Women (and Girls)! Get 
to know Spider-Girl and Spinneret as they 
battle deadly foes on their worlds!

ISBN: 9781302925222 • € 9,99 • 14-7-2020
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Star trek: year 
five - tHe wiNe-dark 
deep (02)
Jackson Lanzing
Thompson S
Uitg: IDW
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 144

Step aboard the Enterprise with Kirk, 
Spock, Bones, Uhura, Sulu, Scotty, and 
Chekov as they begin the end of their origi-
nal five-year mission and boldly go into an 
uncertain future in this new continuing 
series.

ISBN: 9781684056439 • € 19,99 • 14-7-2020

Nbm ComiCS biogra-
pHieS leoNardo da 
viNCi: tHe reNaiS-
SaNCe of tHe world
Marwan Kahil
Vittori A
Uitg: Diamond
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

This comics bio shows the process of Da 
Vinci's work and his inventions, his perse-
cution as a gay man, and how the changing 
politics of his country and ebbs and flows 
of those in power affected him and his 
career. Complemented with background on 
his chronology, list of his oeuvres, etc.

ISBN: 9781681122595 • € 27,95 • 15-7-2020
 • Levering voor rekening

batmaN beyoNd (07): 
firSt fligHt
Dan Jurgens
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 160

In the wake of his fateful showdown with 
False Face and the Splitt, the Batman of 
tomorrow has gone missing! A new hero is 
needed! Bruce Wayne will turn to friends 
both old and new in order to keep his city 
safe, but that won't be enough. Fortunate-
ly, a new and mysterious protector will 
arrive on the scene, taking flight to save 
the city!

ISBN: 9781779502872 • € 16,99 • 21-7-2020

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

Everyone knows The Joker doesn't have 
the most promising history with psycho-
therapists. In fact, no one's even been able 
to diagnose him. But that doesn't matter to 
Dr. Ben Arnell; he's determined to be the 
one to unravel this unknowable mind.

ISBN: 9781779502698 • € 29,99 • 21-7-2020

Star warS (01): 
tHe deStiNy patH
Charles Soule
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

In the wake of the events following The 
Empire Strikes Back, it is a dark time for 
the heroes of the Rebellion. The Rebel fleet 
is scattered following a disastrous defeat 
at the Battle of Hoth. Han Solo...lost to the 
bounty hunter Boba Fett. And after a vi-
cious lightsaber duel against Darth Vader, 
Luke Skywalker...learned the truth about 
his past.

ISBN: 9781302920784 • € 17,99 • 21-7-2020

Star warS: 
age of reSiStaNCe
Tom Taylor
Kirk L
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 224

Concluding the Age of Star Wars - epic 
adventures featuring your favorite charac-
ters from all three film trilogies! This final 
volume spotlights the heroes of the Resist-
ance and the villains of the First Order! 
Witness the moments that define them, the 
incredible battles that shaped them - and 
their eternal conflict between light and 
darkness!

ISBN: 9781302917111 • € 34,99 • 21-7-2020

amaziNg Spider-
maN: tHe daily bugle
Mat Johnson
Chater M
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

The journalist must speak truth to power 
-whether or not it's wielded responsibly. 
Helmed by Peter Parker's mentor, Robbie 
Robertson, the Daily Bugle staff is at last 
chasing stories that matter. And in a city 
under Mayor Wilson Fisk, keeping the 
public informed is as essential as it is 
dangerous.

ISBN: 9781302924577 • € 15,99 • 28-7-2020

blaCk widow epiC 
ColleCtioN: 
tHe ColdeSt war
Ralph Macchio
Perez G
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 480

A revelation regarding the Red Guardian 
draws Black Widow back into the web of 
Russian spymasters; she teams with the 
Punisher to take down a rogue former 
government agent; she reunites with 
Daredevil to investigate the murder of 
S.H.I.E.L.D. ESPer agents; and she returns 
to post-Soviet Russia with Nick Fury.

ISBN: 9781302921309 • € 39,99 • 28-7-2020

eterNalS
Neil Gaiman
Romita J
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 256

In 1976, Jack Kirby created the immortal 
race called the Eternals - an ahead-of-
its-time exploration of Kirby's ceaseless 
curiosity about man's origins and mythol-
ogy. Decades later, Neil Gaiman and John 
Romita Jr. have boldly and lovingly rein-
vigorated the Eternals, crafting a fresh and 
crackling yarn full of mystery, suspense 
and majestic power!

ISBN: 9781302925185 • € 34,99 • 28-7-2020
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obSCure CitieS (04): 
SHadow of a maN
Benoit Peeters
Schuiten F
Uitg: IDW
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 104

Albert Chamisso, a newlywed of just a few 
weeks to Sarah, begins to have nightmares. 
Dr. Polydore Vincent helps him to get rid of 
them, but there is a strange side effect of 
the treatment, which results in losing his 
job, wife and moving to the outskirts.

ISBN: 9781684056934 • € 19,99 • 28-7-2020

prometHea: 
tHe deluxe editioN 
(03)
Alan Moore
Williams J
Uitg: Penguin US
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 328

A Higher Court presents a fantastical 
trial in the Immateria, presided over 
by a strange judge and jury. Their task? 
To determine who shall be the one true 
Promethea: Stacia or Sophie. It's a battle 
of best friends who both happen to be Pro-
metheas. Whichever way the fates turn, 
one thing is for certain: A door will close 
in Sophie's life.

ISBN: 9781779502261 • € 39,99 • 28-7-2020

Star warS: from tHe 
jourNalS of obi-
waN keNobi
Jason Aaron
Bianchi S
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 192

Obi-Wan has slowly adjusted to his life 
of exile on Tatooine, secretly protecting 
young Luke Skywalker. But now injustice 
reigns as villainous scum run rampant, 
extorting moisture farmers and wreaking 
havoc. Will "Old Ben" risk revealing him-
self to do what's right?

ISBN: 9781302925284 • € 19,99 • 28-7-2020

exoduS
a graphic novel
Esther Shakine
Uitg: Hirmer Verlag
Graphic Novel
NUR: 363
Paperback
Pag: 48

Exodus tells the true story of a Jewish 
girl. She and other orphaned children were 
forced to shift for themselves amid the 
total destruction throughout the country. 
She found a place on board the refugee 
ship Exodus, which was to carry her and 
other Holocaust survivors to Palestine. 
What followed was a dramatic odyssey 
lasting for several weeks.

ISBN: 9783777435534 • € 19,95 • 30-7-2020

marvel zombieS: 
reSurreCtioN
Philip K. Johnson
Kirk L
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 152

When Galactus' corpse appears at the 
edge of Earth's solar system, the Aveng-
ers, X-Men and Fantastic Four investigate. 
Too late, they discover that Galactus' body 
is now the vessel of an interstellar ter-
ror, which one by one transforms Earth's 
Mightiest Heroes into the universe's most 
terrifying predators!

ISBN: 9781302924409 • € 19,99 • 4-8-2020

Spider-maN: 
bloodliNe
Jj Abrams
Pichelli S
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Who is Cadaverous?! The most shocking 
and incredible comic of 2019 is here as 
J.J. Abrams and his son Henry Abrams 
are joined by superstar artist Sara Pichelli 
to team up for Spider-Man! What do they 
have planned for Peter Parker and Mary 
Jane Watson?! Who is Cadaverous?! The 
Modern Master of Mystery Makes His 
Marvel.

ISBN: 9781302917883 • € 17,99 • 4-8-2020

blaCk paNtHer (03): 
tHe iNtergalaCtiC 
empire of wakaNda 
part 1
Ta-Nehisi Coates
Acuna D
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 272

A bold new direction for the Black Panther! 
For years, T'Challa has protected Wakanda 
from all invaders. Now he will discover 
that his kingdom is much bigger than he 
ever dreamed. Prepare to journey to the 
Intergalactic Empire of Wakanda!

ISBN: 9781302925314 • € 34,99 • 11-8-2020

bookS of magig (03)
the sandMan universe
Kat Howard
Fowler T
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 144

Destined to become the most powerful 
magician in the universe, will Tim Hunter 
end up the greatest sorcerer the world has 
ever known? Or the greatest evil that the 
universe will need to stop?

ISBN: 9781779503008 • € 16,99 • 18-8-2020

gHoStwriter
Rayco Pulido
Uitg: Diamond
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

Laia has it all ? a job on a popular radio 
advice program, a devoted husband, and 
a baby on the way. But when her husband 
goes missing while a killer is terrorizing 
the city, Laia's world is shattered. Desper-
ate, she turns to a detective. When he hyp-
notizes her, it is revealed that there may be 
more to this unassuming housewife than 
meets the eye.

ISBN: 9781683963189 • € 22,95 • 18-8-2020
 • Levering voor rekening



33|Ready to Read Prijzen zijn onder voorbehoud

Comics & Graphic Novels - Engelstalig

berliN
Jason Lutes
Uitg: Farrar Straus Giroux
Strips/Comics
NUR: 363
Paperback
Pag: 580

Berlin is one of the high-water marks of 
the comics medium. Lutes’s historical 
fiction about the decline of the Weimar 
Republic and the rise of fascism is seen 
through the eyes of the Jews and the 
Nazis, the socialists and the socialites, the 
lavishly decorated queer clubs and the 
crumbling tenement apartments.

ISBN: 9781770464063 • € 42,95 • 25-8-2020

blaCk paNtHer (09): 
tHe iNtergalaCtiC 
empire of wakaNda 
part 4
Ta-Nehisi Coates
Sprouse C
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

It's the groundbreaking story of a king who 
became a slave - and a slave who became 
a legend! But how did T'Challa go from 
Wakandan monarch to the unwilling serv-
ant of an alien empire? Finally, witness the 
Black Panther's fall from grace - and the 
rise of an enemy now poised to exert his 
ruthless grip on Earth!

ISBN: 9781302921101 • € 17,99 • 25-8-2020

Star warS: 
dartH vader (01)
Greg Pak
Lenco R
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 128

In the shattering climax of The Empire 
Strikes Back, DARTH VADER infamously 
reveals his true relationship to LUKE 
SKYWALKER. We all remember Luke's 
utter horror in this life-altering moment. 
But what about Vader? In this new epic 
chapter, the dark lord grapples with Luke's 
unthinkable refusal and embarks on a 
bloody mission of rage-filled revenge.

ISBN: 9781302920814 • € 15,99 • 25-8-2020

veNom: rex marvel 
SeleCt editioN
Donny Cates
Stegman R
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

Beneath the streets of New York, an 
ancient and primordial evil has been 
awakened. With it, something equally evil 
has been awakened in that most wicked of 
web-slingers: Venom! Two of the hottest 
creators in comics today, Donny Cates and 
Ryan Stegman, join forces to put Venom 
through a nightmare a thousand years in 
the making!

ISBN: 9781302923891 • € 24,99 • 25-8-2020

x-meN (02)
Jonathan Hickman
Yu L
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

MUTANTS ARE FOREVER! The Resurrec-
tion Protocols have changed everything for 
mutantkind. No more can humans' hate 
and fear take their lives from them. But...
what else has it changed?

ISBN: 9781302919825 • € 15,99 • 25-8-2020

catgenforcetextbelowlasttable
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Star warS: 
tHe empire StrikeS 
baCk 40tH 
aNNiverSary SpeCial
special edition
Uitg: Titan UK
Science Fict
NUR: 674
Hardback
Pag: 96

This deluxe collector's edition presents in-
terviews, features and unseen images from 
the fan favourite movie.

ISBN: 9781787734234 • € 19,95 • 19-5-2020

i left tHe HouSe 
today
Cassandra Calin
Uitg: Andrews McMeel
Graphic Novel
NUR: 360
Paperback
Pag: 144

Hilarious and relatable comics about one 
young woman's life, relationships, and 
day-to-day humorous musings on why it's 
good to leave the house sometimes—and 
when it's better to stay home.

ISBN: 9781524855574 • € 16,95 • 2-6-2020

love iS love 
HardCover ruled 
jourNal
Uitg: Simon & Schuster US
Cadeau,humor,lifestyle
NUR: 11
Hardback
Pag: 192

Show your pride with this deluxe journal 
celebrating the LGBTQ+ community and 
love in all its forms. Featuring a beauti-
ful “Love is Love”-themed design, this 
hardcover journal lies flat when open and 
includes 192 ruled pages, a ribbon place-
holder, an elastic band, and a back pocket 
for storing keepsakes and mementos.

ISBN: 9781683839859 • € 21,95 • 2-6-2020

Spill tHe tea 
HardCover ruled 
jourNal
Uitg: Simon & Schuster US
Cadeau,humor,lifestyle
NUR: 11
Hardback
Pag: 192

Unleash your inner Queen with this deluxe 
“spill the tea” journal. With 192 ruled 
pages, this deluxe journal is the perfect 
place to record all of the gossip. Featuring 
a bold design fit for a Queen, this hardcov-
er journal lies flat when open and includes 
a ribbon placeholder, an elastic band, and 
a back pocket for storing keepsakes and 
mementos.

ISBN: 9781683839866 • € 21,95 • 2-6-2020

Harry potter film 
vault volume 09
goblins, house elves 
and dark creatures
Jody Revenson
Uitg: Simon & Schuster US
Children 10+
NUR: 280
Hardback
Pag: 64

The Harry Potter films are packed with 
creatures by turns fascinating and fear-
some. This volume gives fans an in-depth 
look at them with detailed profiles that 
include concept art and behind-the-scenes 
photography, Included in each book is a 
collectible art print, making this series a 
must-have for all Harry Potter fans and 
collectors everywhere.

ISBN: 9781683838333 • € 18,95 • 5-6-2020

Harry potter film 
vault volume 10
wizarding hoMes and 
villages
Jody Revenson
Uitg: Simon & Schuster US
Children 10+
NUR: 280
Hardback
Pag: 64

Revisit the Harry Potter films and learn 
all about wizarding homes, such as The 
Burrow and the Lovegood house, as well as 
wizarding villages such as Hogsmeade and 
Godric’s Hollow. Included in each book is 
a collectible art print, making this series 
a must-have for all Harry Potter fans and 
collectors everywhere.

ISBN: 9781683838340 • € 18,95 • 5-6-2020

little book of video 
gameS
70 classics that 
everyone should know 
and play
Melissa Brinks
Uitg: Running Press UK hbk
Gf/Hb Bk General
NUR: 460
Hardback
Pag: 144

A source of inspiration and nostalgia, The 
Little Book of Video Games is a light-
hearted collection of 70 of the most iconic 
and influential classic video games. From 
arcade favorites like Pac-Man to home 
console and PC games like Legend of Zelda, 
Myst, or Final Fantasy -- this accessible 
guide covers them all.

ISBN: 9780762496570 • € 19,95 • 11-6-2020

StraNge plaNet (02): 
StraNger plaNet
Nathan Pyle
Uitg: Harper Collins US
Cartoons
Hardback
Pag: 144

The sequel to the #1 New York Times 
bestselling phenomenon Strange Planet, 
featuring more hilarious and poignant ad-
ventures from the fascinating inhabitants 
of the author’s colorful world.

ISBN: 9780063022607 • € 16,95 • 16-6-2020

jawS: we're goNNa 
Need a bigger boat
Uitg: Running Press UK hbk
Gf/Hb Bk General
NUR: 80
Boxed set
Pag: 48

We're going to need a bigger boat -- and 
desk -- because Jaws is here! This deluxe 
mini kit includes: 3" Jaws collectable 
shadow box inspired by the iconic 1975 
movie poster with a spotlight and button 
that plays the chilling, iconic theme music 
48-page illustrated mini book with quotes, 
trivia, and colour images from the film.

ISBN: 9780762497065 • € 17,50 • 7-7-2020
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live to tell tHe tale
coMbat tactics for 
players
Keith Ammann
Uitg: Simon & Schuster US
Gf/Hb Bk General
NUR: 460
Hardback
Pag: 224

Live to Tell the Tale provides beginner and 
intermediate Dungeons & Dragons players 
the tools they need to fight. Examining 
combat roles, attacking combinations, and 
the ever-important consideration of the 
best ways to run away, Live to Tell the 
Tale will help you get the most out of your 
character’s abilities.

ISBN: 9781982122690 • € 26,95 • 7-7-2020

diSNey wHo'S wHo
Uitg: Little Brown US
Gf/Hb Bk General
NUR: 674
Paperback
Pag: 432

With more than 500 characters, from Ariel 
to Elsa and Peter Pan to Woody, this is the 
perfect guidebook to all things Disney!

ISBN: 9781368057820 • € 14,95 • 14-7-2020

Harry potter film 
vault volume 11
hogwarts professors 
and staff
Jody Revenson
Uitg: Simon & Schuster US
Children 10+
NUR: 280
Hardback
Pag: 64

Learn about the fascinating professors and 
staff of Hogwarts School of Witchcraft and 
Wizardry. This volume collects stunning 
illustrations and behind-the-scenes pho-
tography with insights from the filmmak-
ers. Included in each book is a collectible 
art print, making this series a must-have 
for all Harry Potter fans and collectors 
everywhere.

ISBN: 9781683838357 • € 18,95 • 4-8-2020

Harry potter film 
vault volume 12
celebrations, foods, 
and publications of 
the wizarding world
Jody Revenson
Uitg: Simon & Schuster US
Children 10+
NUR: 280
Hardback
Pag: 64

Learn about the fascinating professors and 
staff of Hogwarts School of Witchcraft and 
Wizardry. This volume collects stunning 
illustrations and behind-the-scenes pho-
tography with insights from the filmmak-
ers. Included in each book is a collectible 
art print, making this series a must-have 
for all Harry Potter fans and collectors 
everywhere.

ISBN: 9781683838364 • € 18,95 • 4-8-2020

gamiSH
a graphic history of 
gaMing
Edward Ross
Uitg: Penguin UK
Gf/Hb Bk General
NUR: 460
Hardback
Pag: 208

Like many teenagers around the world, 
Edward Ross grew up on a steady diet of 
video games and fascinating gadgets. As 
he continued to obsess over video games 
while drawing comic books, he started 
wondering what it was that made them 
more than a pastime. Why do we play? 
This gorgeously illustrated book takes us 
deep into the history of video games.

ISBN: 9781846149481 • € 22,95 • 6-8-2020

tiNy bookS Harry 
potter: tHe dark 
artS (tiNy bookS)
Uitg: Simon & Schuster US
Gf/Hb Bk General
Hardback
Pag: 192

One of a new line of collectible pocket-size 
art books on the Harry Potter films, this 
book on the Dark Arts features artwork 
and behind-the-scenes facts in a readable 
miniature size. From curses and jinxes to 
the Dark Lord himself, this fascinating 
little book is filled with fun facts. Fans can 
choose their favorites or collect them all!

ISBN: 9781683834595 • € 9,95 • 11-8-2020
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Speciaal voor de 75ste verjaardag van Suske en Wiske neemt  
Paul Geerts onze striphelden opnieuw mee op avontuur.

ONTDEK HET ALBUM  
NU IN DE WINKEL.

www.facebook.com/suskeenwiske

De Preutse Prinses is een prachtig eerbetoon  
aan het universum van Willy Vandersteen.

©
 2

02
0 

St
an

da
ar

d 
U

itg
ev

er
ij

200526_Adv_SusWis352.indd   1 12/05/2020   17:29




