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SCHERVEN & LITTEKENS
EEN PRACHTIG TWEELUIK DOOR ERIK DE GRAAF

Erik de Graaf studeerde in 1985
af als grafisch ontwerper aan de
Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Pas op zijn
veertigste debuteerde hij met het
semi-autobiografische Verbleekte
Herinneringen. Later volgden
Gekleurd Geheugen en Gevonden
Verleden. De bundeling van deze
boeken kwam in 2005 uit onder de
titel Verzamelde Herinneringen. De
Franse vertaling van deze uitgave
verscheen in 2010 bij de Canadese
uitgever La Pasteque onder de
titel Souvenirs Perdus. Eveneens
in 2010 verscheen Scherven, het
eerste deel van een tweeluik. In
2014 volgt ook de Franse vertaling
Éclats. Nu tien jaar later verschijnt
naast de heruitgave van Scherven
het tweede deel en slot van het
tweeluik, Littekens. De Franse
vertaling verschijnt gelijktijdig
bij uitgeverij Dupuis. De Graaf
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combineert zijn beroep als creatief
directeur bij een designbureau met
dat van illustrator en auteur van
beeldverhalen en werkt in zijn vrije
tijd aan zijn strips.
75 JAAR VRIJHEID
In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog,
75 jaar geleden. Er wordt gevierd
dat we sindsdien weer in vrijheid
leven en staan stil bij zij die nog
steeds vechten voor dezelfde rechten. We herdenken de oorlogsjaren
vol geweld en onderdrukking en
de impact dat deze dramatische
gebeurtenissen hadden op het leven
van ‘gewone’ mensen.
Het verhaal van Victor en Esther is
een combinatie van feiten en fictie.
In het tweeluik Scherven en Littekens zijn scènes en gebeurtenissen

terug te vinden waarvoor de auteur
heeft geput uit zijn familiegeschiedenis. Beide boeken worden
afgesloten met een dossier waarin
de auteur de waargebeurde verhalen vertelt van zijn familieleden,
rijk geïllustreerd met authentieke
foto’s en documenten.
Erik de Graaf over het gesprek
met zijn oom Gijs: “Toen ik hem
vertelde dat ik met de gedachte
speelde om een strip over de
Tweede Wereldoorlog te maken,
haalde hij meteen allerlei foto’s
en documentatie tevoorschijn
en begon over zijn belevenissen
als soldaat te vertellen. Hij bezat
ook een beknopt dagboek over de
meidagen van 1940. Ik vroeg hem
of ik de belevenissen van hem
en zijn medesoldaten mocht verwerken in mijn verhaal. Hij stemde
volmondig toe.”

SCHERVEN is het eerste deel van een verhaal dat
zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

LITTEKENS is het slot 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 vertellen. Verhalen over de - vaak onmogelijke - keuzes
die ze hebben moeten maken, geliefden die ze zijn
kwijtgeraakt en de strijd die ze gevoerd hebben met
hun geweten. Het gesprek komt aanvankelijk dan ook
moeilijk op gang...

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 bezettingsjaren. Meer en meer wordt duidelijk dat zwart
en wit nauwelijks bestonden in die donkere tijd, maar
dat deze juist vooral grijswaarden kende. Victor blijkt
zijn aanvankelijke apathie te hebben ingewisseld voor
daden. En Esther? Zij heeft de duistere kanten van
de mens gezien. En die van zichzelf... Is er nog een
sprankje hoop voor het tweetal...?

► HC, 264 pagina’s, 17x24 cm, €25, 9789031437894

► HC, 264 pagina’s, 17x24 cm, €25, 9789031437900
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In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We
vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn
om vrijheid door te geven. Ook in strips en graphic novels zie je WOII vaak terug komen, hierbij
een aantal titels om extra aandacht te geven aan 75 jaar vrijheid.
Scherven
Erik De Graaf
Uitg: Ballon Media
N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 264
ISBN: 9789031437894
€ 25,00
1-4-2020

de
ontdekking
Eric Heuvel
Uitg: L
Graphic Novel
NUR: 360
Paperback
Pag: 64
ISBN: 9789088866197
€ 9,95
1-5-2020

littekens
Erik De Graaf

De zoektocht
Eric Heuvel

Uitg: Ballon Media
N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 264
ISBN: 9789031437900
€ 25,00
1-4-2020

Uitg: L
Graphic Novel
NUR: 360
Paperback
Pag: 64
ISBN: 9789088866210
€ 9,95
1-5-2020

het leven van
anne frank
Sid Jacobson
Uitg: L
Graphic Novel
NUR: 360
Paperback
Pag: 160
ISBN: 9789088863592
€ 19,95

ik, rene tardi,
krijgs
gevangene in
stalag 2b, dl1
Jacques Tardi
Uitg: Casterman
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 192
ISBN: 9789030367451
€ 26,95
12-12-2012

ik, rene
tardi, krijgs
gevangene in
stalag 2b, dl2
Jacques Tardi
Uitg: Casterman
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 150
ISBN: 9789030368809
€ 26,95
15-1-2015

ik, rene
tardi, krijgs
gevangene in
stalag 2b, dl3
Jacques Tardi
Uitg: Casterman
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 144
ISBN: 9789030374015
€ 26,95
12-12-2018

Strips Nederlandstalig
Amazonia 05. Deel 5
Bertrand Marchal
Leo

Insecten 05. Deel 5
Nathan Cosby
Cazenove, Christophe

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

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur 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 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

Bloesems In De
Herfst
Aimée De Jongh
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback

Hoe houd je de verschillende insectenfamilies 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 • 1-4-2020
• 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 vervolg 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 uitgestrekte en gevarieerde landschappen die uit de verf komen dankzij de...
ISBN: 9789064215391 • € 37,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

Jacob Kayne 02.
De Meester In Het
Vergeten 2/3
Mateo Guerrero

Kampioenen 107.
Supermarkske En De
Zeven Dwergen
Hec Leemans

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

Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 32

Hij heet Ulysses. Hij is al jaren weduwnaar 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 verongelukte op haar zestiende en zijn zoon
wordt helemaal opgeslorpt door zijn werk.
Zij is mevrouw Solenza. Mediterranea is
haar voornaam en ze heeft...

“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...

Op de planeet Xaverius zijn een aantal
Xaverianen bijzonder depressief omwille
van hun kleine gestalte. Er dreigt een echte
epidemie. Om dat te voorkomen, sturen
ze de zeven aangetaste Xaverianen naar
de aarde voor een lange vakantie en een
bezoek aan de Kampioenen. Wanneer de
zeven Xaverianen zich vestigen in een
hutje, diep in het bos, klopt een...

ISBN: 9789462107298 • € 29,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064214813 • € 8,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002269653 • € 6,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

Dance Academy 11.
Crip
Beka

Jommeke 299.
De Flipposaurus
Jef Nys

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

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

de Leeuw Van Juda
01. Boek 1/3
Hugues Labiano
Desberg, Stephen
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

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

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...

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 mensonwaardige omstandigheden, tot hij erin slaagt
te ontsnappen. Een mysterieuze zwarte
vrouw gaat hem achterna, en...

ISBN: 9789462107281 • € 7,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462107229 • € 6,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789085586012 • € 8,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening
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Strips Nederlandstalig
Scherven
Erik De Graaf
Uitg: Ballon Media N.V.
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 264

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

Onklopbaar Hc02.
Jouw Lokale
Superheld
Pascal Jousselin
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

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, voormalig geliefden, elkaar terug. Beiden zijn
getekend door de oorlogsjaren en zitten vol
verhalen over deze zwarte periode die zich
maar moeilijk...

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...

Beeft, boosdoeners, Onklopbaar is er weer!
De gemaskerde wreker strijdt voor rechtvaardigheid 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 leerlingheld die met perspectief speelt, en JeanClaude, de...

ISBN: 9789031437894 • € 25,00 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462107250 • € 17,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031438112 • € 14,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

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

Oliver Page En De
Tijddoders Hc01.
Griffo
Desberg, Stephen
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Pioniers Van De
Nieuwe Wereld Hc21.
Fort
Michilmackinac
Ersel
Charles, Jean-Francois
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

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 bezettingsjaren. Meer en meer wordt duidelijk dat
zwart en wit nauwelijks bestonden in die
donkere...

Jaar 3500. Shayne, de Amazone bekleed
met leer en metaal, reist door een verwoeste 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...

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: 9789031437900 • € 25,00 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462941298 • € 16,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462941281 • € 14,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

Maankop Integraal
Hc02. Integrale
Editie 2/2
Francois Boucq
Jodorowsky, Alejandro

Onbemande Dreiging
01. Terreur Boven
De Theems
Stephan Agosto
Wallace

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

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

Ravian Door 02.
Het Pantser Van De
Jakolass
Manu Larcenet
Uitg: Ballon Media N.V.
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

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 gebukt gaat onder het juk van een dictator en
zijn vrouw. Tot overmaat van ramp wordt
het eiland geteisterd door gigantische golven die niets heel laten op hun weg. Maar
de golven lijken...

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 vallen vele burgerslachtoffers. Churchill wil
geen tweede blitz meemaken en kiest met
zijn Amerikaanse bondgenoten voor twee
tegenmaatregelen: het opwaarderen...

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: 9789462107243 • € 26,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031438129 • € 8,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789085586043 • € 8,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening
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Strips Nederlandstalig
Ridders Van Heliopolis Hc04. Citrinitas,
De Gele Fase
Jeremy Petiqueux
Jodorowsky, Alejandro

Thorgal,
Jonge Jaren 08.
Twee Bastaards 8/8
Roman Surzhenko
Yann

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

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

Wild Is The Wind
Hc00.
Geert Van Der Pol
Uitg: Arboris
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 54

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....

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...

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: 9789462941311 • € 17,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064215261 • € 8,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308184 • € 29,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

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

Thorgal,
Jonge Jaren Hc08.
Twee Bastaards 8/8
Oplage 900 ex.
Roman Surzhenko
Yann
Uitg: Ballon Media N.V.
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Yoko Tsuno
Integraal Hc07.
Duistere
Complotten
Roger Leloup
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

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 diplomatieke incidenten te vermijden en inlichtingen uit eerste hand te verkrijgen, worden
Felix Sauvage en zijn kameraad, Hugon, als
spionnen naar...

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...

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 heldinnen uit de klassieke...

ISBN: 9789030374671 • € 8,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064215346 • € 16,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031438105 • € 26,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

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

Vorstenbloed Hc04.
Wraak En
Verlossing
Dongzi Liu
Jodorowsky, Alejandro
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Agatha Christie
Collector's Pack
Moord in de orient
express / de geheime
tegenstander / moord
in de bibliotheek
Uitg: Dark Dragon Books
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 192

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...

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 kreupele, de opperste kardinaal, en zoon van
Alvar, beraamt een complot om de...

Agatha Christie (1890-1976) heeft sinds
het verschijnen van haar debuutroman
De zaak Styles onophoudelijk succes
gekend. De auteur, die door haar tijdgenoten de ‘Koningin van de Misdaad’ werd
genoemd, schreef zesenzestig romans en
een honderdtal korte verhalen, die in zo’n
honderd talen zijn verschenen en waarvan
wereldwijd zo’n twee miljard...

ISBN: 9789030374695 • € 32,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462940888 • € 17,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463732574 • € 29,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening
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Strips Nederlandstalig
Agatha Christie,
Dood Van Een
Huistiran
Hercule poirot
Quelle-Guyot
Charlier
Uitg: Dark Dragon Books
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Black Panther 02.
Volk In Opstand 2/2
Brian Stelfreeze
Nehisi, Ta

Magic Wind
Collector Pack
Ortiz
Manfredi

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

Uitg: Dark Dragon Books
Western
NUR: 360
Paperback

In een sjiek hotel in Jeruzalem heeft Mrs.
Boyton de reputatie een ware tiran voor
haar omgeving te zijn. Wanneer het levenloze lichaam van de feeks wordt gevonden
tussen de ruïnes van Petra, zijn al haar
naasten potentiële verdachten. Lukt het
Hercule Poirot om de dader te ontmaskeren? Naar een roman van Agatha Christie.
Zij was zelf getrouwd met...

Een nieuw tijdperk breekt aan voor Black
Panther! Met de veel-geprezen schrijver
Ta-Nehisi Coates aan het roer moet koning
T'Challa een antwoord vinden op de problemen van het Afrikaanse land Wakanda.
En daarbij zal hij tot het uiterste worden
gedwongen. Wanneer terreurgroep 'het
Volk' voor een gewelddadige opstand zorgt,
breken onzekere tijden...

Hij overleefde ternauwernood een treinramp en heeft een stuk metaal in zijn
schedel. Als Ned Ellis ontwaakt is hij zijn
geheugen kwijt. Wie is hij? Waar komt
hij vandaan? Aan wiens kant hoort hij te
staan? De Sioux die hem vinden en voor
hem zorgen tot hij weer beter is, geven
hem een nieuwe naam. Magic Wind, de
witte sjamaan. Magic Wind voegt...

ISBN: 9789463734639 • € 9,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463734653 • € 9,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463734691 • € 44,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

Bende Van Bonnot,
De Hc00.
Integrale Editie
Hatilla Futaki
Morvan, Jean David
Uitg: Dark Dragon Books
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

Buitengewone Reis
06.
Camboni
Filippi

Marcel Action:
Spider-Man 03. Pech
Ossio
Dawson

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

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

Hij erkent God noch meester in het bandeloze Parijs tijdens de belle époque van
de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. De
Franse hoofdstad kent een scherpe scheiding 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...

De schipbreukelingen hebben het geheim
ontdekt van het eiland: het beschermt een
mysterieuze stad die is besmet door zombie-robots! Een ander probleem is dat het
hele eiland, omhuld door een krachtveld,
naar de bodem van de oceaan is gedoken,
alsof het zich probeert te verbergen voor
een externe dreiging. Naomi, Emilio, Terence en de anderen...

Peter, Gwen en Miles hebben leren samenwerken, maar nu wacht er een nieuwe
schurk op ze! Na een ronduit desastreus
verlopen confrontatie met Black Cat en
haar kwalijke krachten zit het de drie Spiders even helemaal niet mee. Kunnen Peter,
Gwen en Miles hun problemen weer opzij
zetten of is dit het einde van hun spectaculaire samenwerking?

ISBN: 9789463734547 • € 24,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463734622 • € 8,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463734660 • € 9,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

Black Panther 01.
Volk In Opstand 1/2
Brian Stelfreeze
Nehisi, Ta
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

John Tanner Hc01.
Boro Pavlovic
Perristin, Christian
Uitg: Dark Dragon Books
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

Normandië-Niemen
Oostfront Squadron Hc03. Fransen
Aan Het Russische
Front 3/5
Giuseppe De Luca
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Een nieuw tijdperk breekt aan voor Black
Panther! Met de veel-geprezen schrijver
Ta-Nehisi Coates aan het roer moet koning
T'Challa een antwoord vinden op de problemen van het Afrikaanse land Wakanda.
En daarbij zal hij tot het uiterste worden
gedwongen. Wanneer terreurgroep 'het
Volk' voor een gewelddadige opstand zorgt,
breken onzekere tijden...

Een blanke krijger op het oorlogspad...
1789, de Nieuwe Wereld. De negenjarige
John Tanner is de zoon van een boerenpredikant die met zijn kinderen, vrouw en
twee zwarte slaven op een kleine boerderij
in Kentucky woont. Op een mooie lentemorgen, als zijn vader met de anderen in
het veld aan het werk is, weet John het
huis uit te glippen. Prompt...

In 1941, toen de nazi's net de USSR waren
binnengevallen en de Japanners klaar
stonden om Pearl Harbor aan te vallen,
besloten de Vrije Fransen een squadron
van vrijwillige piloten naar het Russische front te sturen. Maar er is nog veel
onzeker. Eerst moet er nog in het grootste
geheim een akkoord gesloten worden met
de Sovjet-regering. De Britse...

ISBN: 9789463734646 • € 9,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463734530 • € 24,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463734561 • € 19,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening
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Strips Nederlandstalig
Oog In Oog Hc00.
Hitler Vs Stalin
Eduardo Ocana
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Star Wars
Darth Vader
Collector Pack
Brandende zeëen +
fort vader
Camuncoli
Soule

Victus Collector
Pack
Dalmases
Santamaria
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 168

Op 14 oktober 1812 bereikt Napoleon het
doel van zijn Russische veldtocht, om
Moskou in vlammen te zien opgaan. Wat
is dat voor fanatiek volk, dat liever zijn
hoofdstad vernietigt dan deze door de vijand te laten innemen? Ruim honderd jaar
later bespreekt Hitler met von Ribbentrop
de veroveringsstrategie van het Derde Rijk.
Ze willen een...

Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Terwijl het Keizerrijk de teugels van het
sterrenstelsel strakker aantrekt, begint er
een opstand te broeien in het Mon Calastelsel. De geduchte Darth Vader weet dat
de orde koste wat kost gehandhaafd moet
worden. Mon Cala op de knieën brengen,
betekent dat de overlevende Jedi gevonden
moet worden die de onrust aanwakkert.
Opstand mag niet...

De internationale bestseller van Albert
Sánchez Piñol is op fantastische wijze vertaald naar een indrukwekkend stripverhaal in drie delen. Het getekende drieluik
is nauwkeurig gedocumenteerd onder
supervisie van Piñol zelf, zodat een van de
meest cruciale episodes in de geschiedenis
van Barcelona op geweldige wijze tot leven
komt. VICTUS speelt...

ISBN: 9789463734554 • € 19,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463734707 • € 39,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463734677 • € 59,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

Ridder Eon 01.
Het Einde Van De
Onschuld
Alessio Lapo
Delalande, Arnaud
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Troltrol 01.
Hier Zijn We Dan!
Verhoeven
Vermandere
Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 96

Wika Hc03.
Olivier Ledroit
Day, Thomas
Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

1753. Lodewijk XV kan de inmenging door
andere landen in Frankrijk niet langer
tolereren. Hij heeft iets bedacht om de
vele samenzweringen die zich afspelen in
de schaduwen te verijdelen: een schaduwkabinet opzetten. Onder zijn rekruten
bevindt zich een heel vrouwelijke man die
kan zwaardvechten als geen ander. Zijn
voorkomen vormt een buitenkans...

TrolTrol is een stripreeks voor jong en oud!
Jaren terug heeft zich een grote natuurramp voorgedaan. Wie en wat het veroorzaakt heeft is nog steeds een mysterie. Om
de natuur te redden moet de levensboom in
zijn originele vorm terug gebracht worden.
Twee “plantkinderen” worden daarom op
een geheime missie om de natuur te redden. Dit alles speelt...

Dood is slechts een begin. Dankzij zijn
sluwheid, durf en waanzin is Oberon een
stap dichter bij de hegemonie gekomen:
de vrijplaats brandt, de sater is dood, het
is nog maar een kwestie van tijd voordat
de witte dame de zwarte feeën uit de weg
heeft geruimd, en ondertussen rust Wika,
dood, op Pans navel... Maar niet voor lang.
Want terwijl de...

ISBN: 9789463734578 • € 9,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463896979 • € 15,00 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463734592 • € 19,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

Ridder Eon 02.
De Samenzwering
Van Sint Petersburg
Alessio Lapo
Delalande, Arnaud

Verloren Godenwapen Collector
Pack
Tirso
Munoz

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

Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 168

Wika Hc04.
Olivier Ledroit
Day, Thomas
Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

1753. Lodewijk XV kan de inmenging door
andere landen in Frankrijk niet langer
tolereren. Hij heeft iets bedacht om de
vele samenzweringen die zich afspelen in
de schaduwen te verijdelen: een schaduwkabinet opzetten. Onder zijn rekruten
bevindt zich een heel vrouwelijke man die
kan zwaardvechten als geen ander. Zijn
voorkomen vormt een buitenkans...

Het verloren Godenwapen' is een geweldige
nieuwe avonturenserie in de traditie van
Pirates of the Caribbean en Schateiland,
geschreven door David Muñoz. Entertainment van de bovenste plank, schitterend
geïllustreerd door Tirso, tekenaar uit de
dynamische Spaanse school. Londen,
halverwege de zeventiende eeuw. Sinds de
dood van zijn vader, oefent...

Dood is slechts een begin. Dankzij zijn
sluwheid, durf en waanzin is Oberon een
stap dichter bij de hegemonie gekomen:
de vrijplaats brandt, de sater is dood, het
is nog maar een kwestie van tijd voordat
de witte dame de zwarte feeën uit de weg
heeft geruimd, en ondertussen rust Wika,
dood, op Pans navel... Maar niet voor lang.
Want terwijl de...

ISBN: 9789463734585 • € 9,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463734684 • € 27,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463734608 • € 19,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Strips Nederlandstalig
Wika Voordeelpakket Hc00. Delen 1+2
Olivier Ledroit
Day, Thomas
Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Hardback

Dating For Geeks 11.
The Next Generation
Kenny Rubenis

Elsje A4 09. Yolo
Gerben Valkema
Hercules, Eric

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

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

Olivier Ledroit, bekend in de wereld van
illustraties en van fantasy-strips, verzorgt met zijn barokke en gedetailleerde
tekenstijl een geweldige hervertelling van
klassieke fabels in een feeëriek steampunkuniversum, op het eerste stripscenario van
Thomas Day! Er was eens een feeënechtpaar, hertog Claymore Grimm en hertogin
Titania, met hun...

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...

Elsje is lief, keihard, meedogenloos, schattig en breekbaar. Dat levert een smakelijk
humoristische strip op. In dit album loopt
ze op tegen drones en ubers, kampeert ze
met de scouting, gaat terug naar de oertijd,
en worstelt zoals altijd met vrienden,
vriendinnen, ouders en school. Elsje wordt
in binnenland en buitenland gepubliceerd,
ontving de...

ISBN: 9789463734615 • € 29,95 • 7-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088865824 • € 8,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088866067 • € 8,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

Code Kimono 02.
Missie Mowanda
Francis Nicole
Brouard, Jean-Yves

Douwe Dabbert 19.
Het Schip Van Ijs
Piet Wijn
Roep, Thom

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

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

Elsje A4 Hc09. Yolo
Gerben Valkema
Hercules, Eric
Uitg: Uitgeverij L
Humor album
NUR: 362
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 inmiddels negentien delen tellende stripserie!
Kimono is de code, de roepnaam, van de
11e Franse vloot en de hoofdpersonen van
de in deze reeks beschreven...

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...

Elsje is lief, keihard, meedogenloos, schattig en breekbaar. Dat levert een smakelijk
humoristische strip op. In dit album loopt
ze op tegen drones en ubers, kampeert ze
met de scouting, gaat terug naar de oertijd,
en worstelt zoals altijd met vrienden,
vriendinnen, ouders en school. Elsje wordt
in binnenland en buitenland gepubliceerd,
ontving de...

ISBN: 9789034308191 • € 8,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088865848 • € 8,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088866074 • € 18,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

Code Kimono Hc02.
Missie Mowanda
Francis Nicole
Brouard, Jean-Yves
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Douwe Dabbert
Hc19.
Het Schip Van Ijs
Met dossier
Piet Wijn
Roep, Thom
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 362
Hardback
Pag: 56

Kapitein Kreiss
Hc00. Bundeling
Delen 1 t/m 5
Met extra schetsen
John Heijink
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 244

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 inmiddels negentien delen tellende stripserie!
Kimono is de code, de roepnaam, van de
11e Franse vloot en de hoofdpersonen van
de in deze reeks beschreven...

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...

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 Cyclops, wandelende reuzen die eveneens
door het almachtige Nexon zijn...

ISBN: 9789034308207 • € 18,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088865855 • € 18,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034307637 • € 39,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening
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Strips Nederlandstalig
Quaco Lu00. Leven In
Slavernij Luxe Editie
met genummerde en
gesigneerde ex libris
Eric Heuvel
Mok, Ineke
Uitg: Uitgeverij L
Historisch
NUR: 360
Hardback / Pag: 80
Verschijnt ter gelegenheid van de Suriname 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...

Suus & Sas 17.
Wie Is Wie?
Gerard Leever

Tom Poes Hc09.
En De Knopenmaker
Marten Toonder

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

Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback

Ieders lievelingsstrip uit Tina In dit 17e
deel beleeft de bekende tweeling uit het
weekblad Tina weer de gekste avonturen.
ISBN: 9789088865879 • € 8,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064381164 • € 17,50 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088865541 • € 49,95 • 1-5-2020
• 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 Mardukan. 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...

Panda, De Avonturen
Van hc26. Deel 26
Marten Toonder
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 200

Deel 26 van Panda met daarin de verhalen:
- De meester-filmer - De meester-ongelukker - De jokklikker - De Meester-bangerik
ISBN: 9789064381447 • € 56,00 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088866234 • € 8,95 • 1-5-2020
• 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 Mardukan. 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 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Als Joost door het gure weer zijn knopen
van zijn jas verliest, gaat de knopenmaker
zorgen voor de juiste oplossing. De nieuwe
knopen nemen Joost geheel in bedwang
en daarna is Heer Ollie aan de beurt. Lukt
het Tom Poes om op tijd de betovering te
verbreken voordat iedereen betoverd is?

Tom Poes Lu09.
En De Knopenmaker
- Luxe Editie
Marten Toonder
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback

Als Joost door het gure weer zijn knopen
van zijn jas verliest, gaat de knopenmaker
zorgen voor de juiste oplossing. De nieuwe
knopen nemen Joost geheel in bedwang
en daarna is Heer Ollie aan de beurt. Lukt
het Tom Poes om op tijd de betovering te
verbreken voordat iedereen betoverd is?
De luxe editie verschijnt in een oplage van
100 exemplaren met een genummerde en
gesigneerde prent.
ISBN: 9789064381454 • € 59,00 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

Tom Poes 09.
En De Knopenmaker
Marten Toonder
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Paperback

Als Joost door het gure weer zijn knopen
van zijn jas verliest, gaat de knopenmaker
zorgen voor de juiste oplossing. De nieuwe
knopen nemen Joost geheel in bedwang
en daarna is Heer Ollie aan de beurt. Lukt
het Tom Poes om op tijd de betovering te
verbreken voordat iedereen betoverd is?

Tom Poes,
Avonturen Van Hc29.
Integraal Band 29
Marten Toonder
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback

In dit deel zijn de Tom Poes verhalen
opgenomen die in de jaren '50 in de
Wereldkroniek stonden. Dick Matena heeft
de prachtige cover gemaakt.
ISBN: 9789064383298 • € 60,00 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064381157 • € 9,50 • 1-5-2020
• Levering voor rekening
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Strips Nederlandstalig
Trigië Integraal
Hc01. Strijd Om
Trigië
Don Lawrence
Butterworth, Michael

Trollen Van Troy
Hc24. Een Rots
Boven Je Hoofd
Jean-Louis Mourier
Arleston, Christophe

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

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

De epische SF klassieker van Don
Lawrence De sciencefiction klassieker
Trigië verschijnt eindelijk integraal. In 7
volumineuze banden worden alle verhalen
van De opkomst en ondergang van Het
keizerrijk Trigië, getekend door de Britse
striplegende Don Lawrence chronologisch
opgenomen, telkens voorafgegaan door een
uitgebreid dossier van meer dan...
ISBN: 9789088865480 • € 29,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

Trigië Integraal
Lu01. Luxe editie
Genummerd en gesigneerd door romano
molenaar
Don Lawrence
Butterworth, Michael
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback / Pag: 208
De epische SF klassieker van Don
Lawrence De sciencefiction klassieker
Trigië verschijnt eindelijk integraal. In 7
volumineuze banden worden alle verhalen
van De opkomst en ondergang van Het
keizerrijk Trigië, getekend door de Britse
striplegende Don Lawrence chronologisch
opgenomen, telkens voorafgegaan door een
uitgebreid dossier van meer dan...

Is het einde voor Phalompe aangebroken?
Een meteoriet dreigt namelijk het trollendorp te verpletteren! Gelukkig slaagt
Waha erin om dankzij haar bijzondere
krachten, de asteroïde net boven het dorp
een halt toe te roepen maar daarmee is het
probleem niet opgelost. Er komt zelfs een
ijsdraak bij kijken!

Uitg: Syndikaat
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 80

In mei verschijnt het derde Evert Kwok
vakantieboek. Evenals eerdere delen krijgt
u ook hier weer bananengarantie en een
extreem droge zomer voorgeschoteld.
ISBN: 9789078403937 • € 9,95 • 4-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088865701 • € 18,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

Wouden Van Opaal
11.
De Vergeten Mythe
Stefano Martino
Arleston, Christophe

Eer Van De Tzaroms,
De 01. Sterke
Familiebanden
Cauut
Lupano

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

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

Magie is een zeldzaamheid geworden in de
vijf Koninkrijken. Rodombre, een meester
archeloog is met zijn assistenten Altaï en
Luksand op zoek naar een schat die in
handen zou zijn van de nazaten van Darko.
ISBN: 9789088865787 • € 8,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

Hij erkent God noch meester in het bandeloze Parijs tijdens de belle époque van
de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. De
Franse hoofdstad kent een scherpe scheiding 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 • 5-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088866180 • € 89,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

Trollen Van Troy 24.
Een Rots Boven Je
Hoofd
Jean-Louis Mourier
Arleston, Christophe

Wouden Van Opaal
Hc11.
De Vergeten Mythe
Stefano Martino
Arleston, Christophe

Eer Van De Tzaroms,
De 02. Het Theorema
Van Exfiltratie
Cauut
Lupano

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

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

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

Is het einde voor Phalompe aangebroken?
Een meteoriet dreigt namelijk het trollendorp te verpletteren! Gelukkig slaagt
Waha erin om dankzij haar bijzondere
krachten, de asteroïde net boven het dorp
een halt toe te roepen maar daarmee is het
probleem niet opgelost. Er komt zelfs een
ijsdraak bij kijken!
ISBN: 9789088865695 • € 8,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

14|Ready

Evert Kwok
Vakantieboek 03.
Eelke De Blouw
Evenboer, Tjarko

to Read

Magie is een zeldzaamheid geworden in de
vijf Koninkrijken. Rodombre, een meester
archeloog is met zijn assistenten Altaï en
Luksand op zoek naar een schat die in
handen zou zijn van de nazaten van Darko.
ISBN: 9789088865794 • € 18,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

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 geheim 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 • 5-5-2020
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Strips Nederlandstalig
Engelenvlucht Hc03.
Zeppelin Boven De
Theems 3/4
Rivera
Wallace

Luchtpost,
Saint Exupery Hc03.
Vriend Van De Wind
Cedric Fernandez
Dizier, Saint

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

Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
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...

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 nachtvluchten komen en de concurrentie moordender is dan ooit. Tijdens zijn...

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

ISBN: 9789463734790 • € 19,95 • 5-5-2020
• 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 - Stripspeciaalzaak.be
ISBN: 9789463734868 • € 27,95 • 5-5-2020
• Levering voor rekening

Krijgers Van God
Collector Pack
Wachs
Richelle
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 240

Sasmira Hc01.
Integrale Editie
Vicomte
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 128

Solo 04. Legatus
Oscar Martin
Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 80

Legatus, de geadopteerde zoon van Solo, is
nu alleen en besluit zijn eigen weg te gaan
om te overleven. Hij verzamelt leden van
alle rassen om zich heen, waarmee hij op
zoek gaat naar wat vrede in de kannibalenwereld. Maar deze nieuwe groepering maakt de mensen bevreesd die in hun
gebied wonen, zodat de strijd verdergaat.
ISBN: 9789463734769 • € 9,95 • 5-5-2020
• Levering voor rekening

Spider-Man 03.
Venom Is Terug 3/6
Terry Dodson
Millar, Mark
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

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...

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 XMen wacht de volgende schurk alweer op
Peter Parker. En deze keer is het een van
zijn gevaarlijkste tegenstanders ooit: de
moordlustige symbiont: Venom!

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

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

Sasmira Hc02.
Integrale Editie
Vicomte
Uitg: Dark Dragon Books
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 128

Spider-Man 04.
Venom Is Terug 4/6
Terry Dodson
Millar, Mark
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

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 protestantisme tijdens de Renaissance. Een
complexe, turbulente en vrij onbekende
situatie die heeft geleid tot de verschrikkelijkste burgeroorlog in Frankrijk.

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...

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 XMen wacht de volgende schurk alweer op
Peter Parker. En deze keer is het een van
zijn gevaarlijkste tegenstanders ooit: de
moordlustige symbiont: Venom!

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

ISBN: 9789463734738 • € 29,95 • 5-5-2020
• Levering voor rekening

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

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Strips Nederlandstalig
Star Wars 27.
Rebellen & Rovers
1/2
Noto
Pak
Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

U-47 Hc11.
Krijgsgevangenen
Balsa
Jennison

Vleugels Van De Aap,
De Voordeelpakket
Hc00. Delen 1+2
Etienne Willem

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

Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback

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 onstabiele kern, maar ontdekken een geheime
droïdenbeschaving. Nu...

Vaar mee met de meest beroemde onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog. Commandant Prien is door de Sovjets gevangen
genomen en belandt op het eiland Moshchny. Zijn bemanning zet een reddingsoperatie 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...

New York beeft voor King Kong, maar het
is een andere aap die de stad redt! Harry
Faulkner, voormalig ster van zijn eigen
vliegende circus ‘Lafeyette’, moet New
York behoeden voor een enorme catastrofe.
Dat de dreiging uit de lucht komt, schrikt
onze meesterlijke piloot, de stuntman van
het luchtruim, niet af. Een krankzinnige
dag die het leven...

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

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

ISBN: 9789460789472 • € 24,95 • 5-5-2020
• Levering voor rekening

Star Wars 28.
Rebellen & Rovers
2/2
Noto
Pak

Unit-66 Collector's
Pack Hc00. 4 Hardcovers
Laurenco
Pistis

Uitg: Dark Dragon Books
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback

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 onstabiele kern, maar ontdekken een geheime
droïdenbeschaving. Nu...

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

Airborne 44
Integraal Hc04.
Cyclus 4
Philippe Jarbinet
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback

ISBN: 9789030374701 • € 26,95 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

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

ISBN: 9789463734820 • € 9,95 • 5-5-2020
• 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

Vleugels Van De Aap,
De Hc03. Chicago
Etienne Willem
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Alex Senator 10.
Het Woud Der
Carnivoren
Thierry Demarez
Uitg: Ballon Media N.V.
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Door het verraad van koningin Trios van
Shu-Torun kon het kwaadaardige Galactische Keizerrijk een verrassingsaanval
lanceren op de vloot van de Rebellenalliantie. Hierdoor werden de rebellen uiteengedreven 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...

1933, Chicago is het decor van de Wereldtentoonstelling. 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 ingewikkelder als hij klem komt te zitten tussen
Howard Hughes en Al Capone. En...

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

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

ISBN: 9789030374718 • € 10,50 • 6-5-2020
• Levering voor rekening
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Strips Nederlandstalig
Alleen 12.
De Opstandelingen
Van Neosalem
Gazzotti
Vehlmann, Fabien
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Dangerous Liasons Hoe Het Begon Hc03.
De Ondergang Van
De Minnaars
Djief
Betbeder, Stephane
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Lucky Luke 28.
Het Escorte
Morris
Goscinny, René
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
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...

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...

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. Onderweg probeert Billy the Kid...

ISBN: 9789031437726 • € 8,50 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462941342 • € 17,95 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031434961 • € 7,95 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

Bollie En Billie 03.
Vrienden Gaan Voor
Roba

Grote Zeeslagen
Hc11. Bismarck
Jean-Yves Delitte

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

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

Bollie, een kleine jongen zoals alle andere,
heeft als beste vriend zijn speelse cockerspaniël 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 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

Bollie En Billie 04.
Het Systeem Billie
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 cockerspaniël 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 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Lucky Luke 47.
Zeven Korte
Verhalen
Morris
Goscinny, René
Uitg: Ballon Media N.V.
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

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 ijskoude wateren, tussen...

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: 9789462941328 • € 17,95 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9782884713993 • € 7,95 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

Irons 03.
Verdwenen In Ujung
Batu
Luc Brahy
Roulot, Tristan
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48
Na de tsunami van 2004 worden nieuwe
bruggen gebouwd om de dorpen met elkaar
te verbinden. In Sinkis slepen de werken
aan en blijven de bruggen onafgewerkt.
Irons wordt ter plaatse gestuurd om de
vertraging te onderzoeken. Het werk van
de multinational Starbridge in vraag stellen, is een hachelijke bezigheid. Irons krijgt
al snel te maken met een...
ISBN: 9789064215490 • € 8,50 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

de Muizen Van
Leningrad 02.
Ik Ben Chapayev! 2/2
Thomas Du Caju
Rijckeghem, JeanClaude Van
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48
‘De muizen van Leningrad’, dat zijn Maxim, 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 • 6-5-2020
• Levering voor rekening
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Strips Nederlandstalig
de Muizen Van
Leningrad Hc02.
Ik Ben Chapayev! 2/2
Thomas Du Caju
Rijckeghem, JeanClaude Van
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48
‘De muizen van Leningrad’, dat zijn Maxim, 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 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

Op Weg Naar
Orleans Hc01.
Gabi Berkers
Uitg: Syndikaat
Humor album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Smurfen, De 39. En
De Ooievaarsvlucht
Peyo
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Zusjes Duizendblad,
De 01. De Droom Van
Sarah
Alessandro Barbucci
Di Gregorio, Giovanni
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

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...

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 verzwegen? Met zijn virtuoze tekeningen...

ISBN: 9789462107267 • € 7,50 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031438174 • € 8,50 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

Uss Constitution
Hc01.
Aan Land Heersen
Vaak Strengere
Wetten Dan Op Zee
Franck Bonnet
Uitg: Ballon Media N.V.
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

De komische avonturenstrip Op Weg naar
Orléans is het debuutalbum van Gabi Berkers dat in mei zal verschijnen in hardcover. De jonge tekenares voert daarin een
Franse, vijftienjarige jongen, een vriendin
van hem en een reusachtige krijgerkat op.
Ze moeten vluchten uit hun dorp wanneer
het wordt aangevallen door de Engelsen.
De jongen besluit...

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

ISBN: 9789078403944 • € 17,95 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462941335 • € 17,95 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

Sisco 11.
Belgian Rhapsody
Thomas Legrain
Benec

Yasmina 01.
Het Geheim Van De
Chef
Wauter Mannaert

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

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

Amoras:
De Kronieken 06.
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. Vanzelfsprekend 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 • 13-5-2020
• Levering voor rekening

Buurtpolitie 09.
De Gijzeling
Nix
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Staatsgeheimen en gemene streken. Laatste
nieuwigheid op de lijst: ‘gênante’ documenten ophalen bij een afgezette minister
om ze in België te verbergen. Maar de Russen 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,...

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

Het korps van de Buurtpolitie wordt na
een werkdag opgesloten in hun kantoor.
Het gaat duidelijk om een misdadig opzet.
Er wordt immers een bom gesignaleerd en
Koen komt in aanraking met een verdacht
wit poeder. Wanneer ze de buitenwereld
willen contacteren, blijken alle telefoonlijnen afgesloten. Het begin van een gijzeling
net voor het weekend.

ISBN: 9789064215483 • € 8,50 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789085586036 • € 7,50 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002269950 • € 6,50 • 13-5-2020
• Levering voor rekening
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Strips Nederlandstalig
Kampioenen Sp.
Ek-Special
Hec Leemans
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Op 12 juni 2020 wordt het EK-voetbal op
gang getrapt. Skillzy is de mascotte van
dienst. Ook de Kampioenen bereiden zich
voor met een EK-special. Naast tal van
spelletjes telt dit album drie avonturen:
Buziness is Buziness, De Corsicaanse connectie en De malle mascotte.
ISBN: 9789002269844 • € 12,99 • 13-5-2020
• Levering voor rekening

Nachtwacht 04.
Jacht Op Een
Hellehond
Steve Van Bael
Gucht, Peter Van
Uitg: WPG Uitgevers
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32
Schemermeer krijgt onverwachts hoog bezoek. 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...

Suske En Wiske
Integraal Hc01. Het
Spaanse Spook / De
Bronzen Sleutel / De
Tartaarse Helm / De
Schat Van Beersel
Blauwe reeks
Willy Vandersteen

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

Johan en Allis vinden op hun weg een viertal 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 • 13-5-2020
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

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...

Op een routinereis is de huurling verdwaald 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 huurling vindt een fascinerende en onbekende
wereld, op het eerste gezicht een...

ISBN: 9789002270246 • € 34,99 • 13-5-2020
• Levering voor rekening

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

Helden Comics
Uitg: Peter Pan Comics
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Huurling Definitief
Lu07. De Reis Luxe Editie
Met dossier en
ex-libris
Vicente Segrelles
Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Duik in de wereld van wonderlijke waaghalzen en redders in nood! Volg zes superhelden in vijftien enerverende verhalen!
Elk album bevat 120 pagina's spannende
verhalen voor een zeer schappelijke prijs.
ISBN: 9789083023304 • € 9,99 • 13-5-2020
• Levering voor rekening

Op een routinereis is de huurling verdwaald 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 huurling vindt een fascinerende en onbekende
wereld, op het eerste gezicht een...
ISBN: 9789034308290 • € 39,95 • 22-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002270024 • € 6,50 • 13-5-2020
• Levering voor rekening

Rode Ridder 266.
Gedoemd
Fabio Bono

Huurling Definitief
Hc07. De Reis
Vicente Segrelles

Science Fiction
Comics
Uitg: Peter Pan Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Reis naar de rand van het universum,
langs werelden vol aliens en avontuur.
Achttien onbetwiste sciencefictionklassiekers. Elk album bevat 120 pagina's fantastische verhalen voor een zeer schappelijke
prijs.
ISBN: 9789083023311 • € 9,95 • 13-5-2020
• 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 onomkeerbaar. 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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Strips Nederlandstalig
Huurling Definitief
Lu08. Het Jaar 1000 Luxe Editie
Met dossier en
ex-libris
Vicente Segrelles

Baard En Kale
Compleet Hc08.
De Eerste Avonturen
Met dossier
Will
Dineur

Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Hardback

Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 368

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 onomkeerbaar. De Huurling zal uit de eerste hand te
weten komen wat de ramp veroorzaakt, als
hij naar een wereld...

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 verhalen die Will van Baard en Kale getekend
heeft, dus naar de periode direct nadat hij
het tekenwerk van Dineur had overgenomen. Het eerste Baard en Kale-verhaal dat
Will ooit tekende is zelfs...

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

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

Pokereiland 07.
Openbaring
Michele Condosta

Baard En Kale
Compleet Lu08.
De Eerste Avonturen
- Luxe Editie
Will
Dineur

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

Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 368

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...

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 verhalen die Will van Baard en Kale getekend
heeft, dus naar de periode direct nadat hij
het tekenwerk van Dineur had overgenomen. Het eerste Baard en Kale-verhaal dat
Will ooit tekende is zelfs...

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

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

Pokereiland Hc07.
Openbaring
Michele Condosta

Jan Kordaat
Integraal Hc05.
1959-1965
Jijé
Mouminoux

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

Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 320

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...

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. Neptunus’ geheim, Afspraak aan de Yukon, De
terugkeer van Jan Kordaat, De grote rush
en Duel der Idolen volgen...

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

ISBN: 9789034308238 • € 39,95 • 29-5-2020
• Levering voor rekening
catgenforcetextbelowlasttable
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Nederlandstalige Strips - Herdrukken
Alleen 11.
Spijkerharde
Wraak
Bruno Gazzotti
Vehlmann, Fabien
Uitg: Ballon Media N.V.
Detective/Thrillers
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Blauwbloezen 26.
Canadees Goud
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Jommeke 176.
De Snoezige Dino's
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Yvan is ondergedoken in Bretagne in het
oude vakantiehuisje van zijn ouders ... Hij
overleeft op spinkrabben en conserven uit
leegstaande huizen. Waar moet hij heen
om zijn vrienden terug te vinden? Naar
Neosalem waar de psychopaat Saul de
plak zwaait? Of naar het huiveringwekkende Markstad? Dan krijgt hij bezoek van
Camille. Wat ze zegt en wat...

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

Professor Gobelijn en professor Denkekop 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. Uiteraard is dit gebeuren de pers...

ISBN: 9789031436309 • € 8,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031411511 • € 7,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462104976 • € 6,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

Blake En Mortimer
04. Het Mysterie Van
De Grote Piramide
01: Het Geheim Van
Manethon
Edgar Pierre Jacobs
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Blauwbloezen 55.
Mijn Broer, De
Indiaan
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

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

Prof. Mortimer is met vakantie in Caïro
en bezoekt zijn oude vriend prof. Ahmed
Rassim Bey, conservator van het Egyptologisch 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...

Het 22ste cavalerieregiment moet dringend 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....

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 dinosaurusras 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: 9789067370592 • € 10,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031431373 • € 7,95 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462105690 • € 6,50 • 1-4-2020
• 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

Jommeke 002.
De Zingende Aap
Jef Nys

Agent 327 19. De
Vlucht Van Vroeger
Martin Lodewijk

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

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

In Lhassa heeft een eskader Zwaardvissen
het keizerlijk paleis van dictator BasamDamdu 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...

Nu Filiberke een hondje heeft gekregen,
Pekkie, wil ook Jommeke graag een huisdier, maar zijn ouders willen geen vlooienbak in huis! Al snel krijgt hij toch zijn
zin... Samen met zijn nieuwe huisdier gaat
Jommeke een kijkje nemen bij de dieren
in het circus: een leeuw, een giraf... maar
waar komt die zingende aap toch vandaan?
Het hele land...

In dit dossier wordt teruggekeken in het
verleden van Agent 327, om precies te zijn
naar zijn eerste opdracht voor de Nederlandse geheime dienst. In de woelige jaren
van de naoorlogse beteropbouw reist de
jonge Agent 327 in gezelschap van de Chef
af naar Berlijn om verdwenen Nederlandse
staatsgeheimen te achterhalen. Waar het
allemaal om begonnen...

ISBN: 9789067370899 • € 10,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462101241 • € 6,50 • 1-4-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088865909 • € 8,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening
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Nederlandstalige Strips - Herdrukken
Agent 327 Hc19.
De Vlucht Van
Vroeger
Martin Lodewijk
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

In dit dossier wordt teruggekeken in het
verleden van Agent 327, om precies te zijn
naar zijn eerste opdracht voor de Nederlandse geheime dienst. In de woelige jaren
van de naoorlogse beteropbouw reist de
jonge Agent 327 in gezelschap van de Chef
af naar Berlijn om verdwenen Nederlandse
staatsgeheimen te achterhalen. Waar het
allemaal om begonnen...
ISBN: 9789088865916 • € 18,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

Ontdekking 00.
De Ontdekking
Eric Heuvel
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Ythaq 03.
Het Geluid Van De
Sterren
Adrien Floch
Arleston, Christophe

Ythaq 07.
Het Teken Van De
Ythen
Adrien Floch
Arleston, Christophe

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 52

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

Opgejaagd door de meedogenloze huurlingen van Dhokas ontdekken de manschappen van de op Ythaq gestrande Kometenstaart 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 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

Ythaq 04.
De Schaduw Van
Khengis
Adrien Floch
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 52

Steeds meer wordt bekend over het monsterlijke intergalactische spel dat op Ythaq
wordt gespeeld. Zo vertelt Ymeldo von
Krurgor hoe hij bij het spel betrokken is
geraakt. Duidelijk is dat het leven van de
pionnen, die op Ythaq gedwongen hun rol
moeten spelen voor de meesters van het
spel, van nul en generlei waarde is – want
pionnen kunnen...
ISBN: 9789088866173 • € 8,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

Jommeke 050.
De Plastieken
Walvis
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Jeroen vindt bij zijn oma op zolder allerlei
spullen uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder ook haar dagboeken. Oma vertelt
hem over die moeilijke tijd waarin haar
ene broer in Rusland sneuvelt voor Hitler
en de andere broer in het verzet gaat en
bij de geallieerden terechtkomt. Oma helpt
als koerierster (dat laatste is gezien haar
vermoedelijke...

Barre tijden op Ythaq. De overlevenden
van de ramp met de Kometenstaart belanden 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 moeten gaan om op – en onder – de ijsschotsen
vanYthaq in leven te...

Spoed je niet. Blijf zo lang mogelijk weg.
Porfressor Bolegijn.” In zijn typische stijl
stuurt professor Gobelijn een spoedbericht
naar Jommeke en zijn vriendjes. Aan de
hand van de poststempel achterhalen ze
het afzendadres en zetten meteen koers
naar Jambajochië. Daar stelt Gobelijn hen
trots zijn nieuwste uitvinding voor: de
plastieken walvis....

ISBN: 9789088866197 • € 9,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088866159 • € 8,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462105119 • € 6,50 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

Zoektocht 00.
De Zoektocht
Eric Heuvel
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Ythaq 06.
Pionnen In Opstand
Adrien Floch
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 52

Jommeke 073.
De Gekke Wekker
Jef Nys
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Dit is het verhaal van Esther, haar ouders
en haar vrienden over wat er met hen
gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Omdat zij joden zijn, worden ze opgepakt
en via het doorgangskamp Westerbork
naar Auschwitz gezonden waar hun een
vreselijk lot wacht. Esther is ondergedoken, overleeft de oorlog en emigreert naar
Amerika. Nu is zij weer in...

Een luxueus ruimtejacht crasht op Ythaq,
een planeet die op geen enkele ruimtekaart
aangegeven staat. Onder de overlevenden
een doortastende astronavigator-in-opleiding, een dichterlijke onderhoudstechnicus
en een beeldschone passagier. Opgejaagd
door meedogenloze huurlingen ontdekt
het drietal een wonderlijke middeleeuwse
wereld, bevolkt door...

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 wekker, maar… hoe kan een wekker nu iemand
helpen om goed te slapen? Vergist Gobelijn
zich of kan Teofiel eindelijk goed slapen
dankzij de...

ISBN: 9789088866210 • € 9,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088866166 • € 8,95 • 1-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462105171 • € 6,50 • 6-5-2020
• Levering voor rekening
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Nederlandstalige Strips - Herdrukken
Jommeke 246.
Filiberke En
Biliferke
Jef Nys

Robbedoes Special
Hc04. Boeven Op De
Kermis (Promo)
André Franquin

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

Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 88

Robbedoes Special
Hc08. Een Rustige
Vakantie (Promo)
André Franquin
Bocquet
Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

Op een ochtend loopt Filiberke in Zonnedorp 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...

Het kortverhaal Boeven op de kermis dateert uit 1959 en verscheen als tweede verhaal in Het nest van de Marsupilami's, het
twaalfde album van Robbedoes en Kwabbernoot. 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...

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 IbnMah-Zoet, een regelrechte brokkenpiloot,
verwart de Turbotraction met...

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

ISBN: 9789031432233 • € 15,00 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031433001 • € 15,00 • 6-5-2020
• 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 beweging 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 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

Robbedoes Special
Hc05. De Graaf Is
Verstooid (Promo)
André Franquin
Greg

Robbedoes Special
Hc09. De Robinsons
Van Het Spoor
(Promo)
André Franquin
Jidehem

Uitg: Ballon Media N.V.
Humor album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Uitg: Ballon Media N.V.
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 80

Het kortverhaal De graaf is verstrooid
verscheen oorspronkelijk in De bezoeker
uit de oertijd, het dertiende album van
Robbedoes en Kwabbernoot. Het is misschien 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 stoppen helemaal door bij de...

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: 9789031432578 • € 15,00 • 6-5-2020
• Levering voor rekening

Robbedoes Special
Hc07. De Super Quick
(Promo)
André Franquin

ISBN: 9789031432820 • € 15,00 • 6-5-2020
• Levering voor rekening
ccatgenforcetextbelowlasttable

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 Amerikaanse slee met blinkend chroom komt op
het Oude Continent in de toonzalen....
ISBN: 9789031433322 • € 15,00 • 6-5-2020
• Levering voor rekening
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Complete
Witchblade Complte
Witchblade (01)
Warren Ellis
Turner M
Uitg: Diamond
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 624

Black Widow
Marvel's Black
Widow Prelude
Peter David
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Star Trek:
Discovery Aftermath
Kirsten Beyer
Shasteen T
Uitg: IDW
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

This first collection of the bestselling
series created by MARC SILVESTRI, DAVID
WOHL, BRIAN HABERLIN, and MICHAEL
TURNER equips streetwise cop Sara
Pezzini with the mysterious Witchblade,
a weapon of prehistoric origin and untold
power. As the artifact's bearer, Sara goes
toe to toe with a Machiavellian industrialist, supernatural serial killers,...

From spy to Avenger, the enigmatic Black
Widow has lived many secret lives. But
how do these disparate episodes add up to
the life of the heroic Avenger, and what is
the thread connects her past to her future?
Get ready for the solo film Marvel's Black
Widow with this glimpse into the storied
history of Natasha Romanoff in this story
set in the...

Witness the Aftermath of the stunning
conclusion to the second season of Star
Trek: Discovery! An all-new graphic
novel that ties directly into Season Two
of the hit CBS All Access series! After
the disappearance of the U.S.S. Discovery,
Captain Pike and Chancellor L'Rell seek to
forge a peace treaty between the Federation and the Klingons....

ISBN: 9781534315648 • € 33,50 • 1-4-2020

ISBN: 9781302921088 • € 17,99 • 7-4-2020

ISBN: 9781684056507 • € 15,99 • 7-4-2020

Batman:
King Of Fears
Scott Peterson
Jones K
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 160

Captain America
(03): The Legend Of
Steve
Jason Masters
Coates T

Star Wars Legends
Epic Collection:
The Clone Wars (03)
John Ostrander
Duursema Jan

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 152

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 424

There's nothing to fear but fear itself--unless, of course, the Scarecrow is involved.
After years of psychological and emotional
torment, Batman is pushed over the edge.
Batman succumbs to his one true master.
Fear. What is Batman's greatest fear?
When the Scarecrow orchestrates a riot at
Arkham Asylum to conceal an escape, the
chase will...

On the run from the law and pursued by a
dogged Nick Fury, Steve Rogers must find
a way to prove his innocence. But how?
By taking the fight back to the Power Elite
and their insidious minions - with a little
help from the Daughters of Liberty! First
up, it's a trip to the border with the White
Tiger to uncover secrets behind the group
known only...

Tales of the legendary Clone Wars! Renegade Jedi Quinlan Vos has crept closer
than ever to the dark side of the Force-and now he must not only confront his
former student Aayla Secura and his old
friend Obi-Wan Kenobi, but place his fate
in the hands of the Jedi Council itself!
Meanwhile, the new knighted Anakin
Skywalker and the evil Sith...

ISBN: 9781779503237 • € 16,99 • 7-4-2020

ISBN: 9781302914417 • € 19,99 • 7-4-2020

ISBN: 9781302923761 • € 39,99 • 7-4-2020

Batman:
Last Knight On
Earth
Greg Capullo
Snyder S
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 184

Doctor Doom (01):
Pottersville
Salvador Larroca
Cantwell C

Wolverine:
Enemy Of The State
Mark Millar
Romita J

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 352

New York Times best-selling author Scott
Snyder reunites with Dark Nights: Metal
artist Greg Capullo for their final Batman
epic. Twenty years in the future Bruce
Wayne wakes up in Arkham Asylum.
Young. Sane. And...he's never been Batman.
So begins this sprawling tale of the Dark
Knight as he embarks on a quest through a
devastated DC landscape...

From Christopher Cantwell (Halt and
Catch Fire, She Could Fly) comes...DOCTOR DOOM. Victor Von Doom - scientist,
sorcerer, disfigured face, twisted soul - has
been spending much of his time warning
against a trillion-dollar global effort to
create the first "artificial" black hole. Wrestling with visions of an entirely different
life, DOCTOR DOOM...

Wolverine has long been the X-Men's most
dangerous member - but now, this deadly
living weapon has switched sides! Defeated by the Gorgon and brainwashed by Hydra and the Hand, Wolverine has become
an agent of the ruthless ninja clan - slicing
and dicing his way through S.H.I.E.L.D.,
the Fantastic Four and the X-Men! And his
former friends and...

ISBN: 9781401294960 • € 29,99 • 7-4-2020

ISBN: 9781302920890 • € 15,99 • 7-4-2020

ISBN: 9781302923914 • € 34,99 • 7-4-2020
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Wonder Woman (02):
Love Is A Battlefield
G. Willow Wilson
Nord C

Buffy The Vampire
Slayer
Legacy Edition (01)
Joss Whedon

American Jesus (01):
Chosen
Mark Millar
Gross P

Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 192

Uitg: Simon & Schuster US
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 320

Uitg: Diamond
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 96

Wonder Woman survives her Vol. 1 Just
War battle against young god Ares only to
discover her mother and goddess of love,
Aphrodite's son are missing! Wonder
Woman's mother is missing, and so is the
goddess of love, Aphrodite's son! Together,
they'll turn the world upside down to find
them...but they must fight a pack of wayward Titans first and...

The definitive collection of every Buffy the
Vampire Slayer comic, for the first time
presented in publication order! THE
OFFICIAL TIE-IN TO JOSS WHEDON’S
AWARD-WINNING BUFFY THE VAMPIRE
SLAYER TELEVISION SERIES! Set during
the third season of the Buffy The Vampire
Slayer television series, discover untold
stories of the Scooby Gang and their...

CHOSEN. After surviving a freak accident,
a twelve-year-old boy discovers he's the
returned Jesus Christ. He can turn water
into wine, make the crippled walk...he
can even raise the dead. How will he deal
with his destiny -- to lead the world in a
conflict that's been thousands of years in
the making? Collects AMERICAN JESUS:
CHOSEN #1-3

ISBN: 9781779500403 • € 24,99 • 7-4-2020

ISBN: 9781684154999 • € 29,99 • 14-4-2020

ISBN: 9781534316621 • € 11,95 • 21-4-2020
• Levering voor rekening

Amazing SpiderMan: Full Circle
Chris Bachalo
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 128

Department Of
Mindblowing
Theories
Tom Gauld

American Jesus (02):
The New Messiah
Mark Millar
Gross P

Uitg: Farrar Straus Giroux
Strips/Comics
NUR: 363
Hardback
Pag: 160

Uitg: Diamond
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 96

A summons from S.H.I.E.L.D. leads Peter
Parker into a globe-spanning adventure
that will test him as never before, one in
which the future of all mankind lies in his
gloved, webbed hands! Who is the mysterious prisoner in the steel box who keeps
propelling the wall-crawler onward? Nick
Spencer and an all-star team of Marvel's
biggest writers and...

A side-splitting skewering of the sober
world of STEM No one is safe when
humorist and cartoonist Tom Gauld directs
his hilarious gaze to your profession. Just
as he did with writers, poets, and literary classics for the Guardian books page,
Gauld now does with hapless scientists,
nanobots, and puzzling theorems for his
weekly New Scientist...

AMERICAN JESUS returns with THE
NEW MESSIAH. A virgin pregnancy in '70s
New York leads a young couple to flee for
their lives, as evil forces close in to destroy
them. Yet more bloodshed lies ahead for
their daughter, Catalina, who refuses to accept her destiny as the savior of mankind.
Collects AMERICAN JESUS: THE NEW
MESSIAH #1-3

ISBN: 9781302921385 • € 29,99 • 14-4-2020

ISBN: 9781770463752 • € 24,95 • 14-4-2020

ISBN: 9781534315129 • € 11,95 • 21-4-2020
• Levering voor rekening

Batman (12):
City Of Bane Part 1
Tom King
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

Eisner Award winner Tom King reunites
with Mikel Janin as he continues his bestselling Batman run. Batman faces his most
personal battle yet as he is locked in a life
or death battle with... his father? Ever
since Batman's impending wedding went
south on him, the Caped Crusader has had
the sinking suspicion that there has been
someone lurking...

Ms. Marvel (02):
Stormranger
Joey Vazquez
Ahmed S

James Bond Origin
(02)
Jeff Parker
Moustafa I

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Uitg: Diamond
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 148

Between her space adventure, her complicated feelings for Bruno and a looming
family tragedy, Ms. Marvel really needs a
break. Zoe and Nakia decide to get Kamala
out of town for a while - but their chill
road trip is about to be derailed...by literal
corporate zombies COLLECTING: MAGNIFICENT MS. MARVEL (2019) 7-12

RUSSIAN RUSE: A Norwegian supply ship
carrying gold mysteriously sinks. A Russian crew claims the Nazis are responsible. Royal Navy Lieutenant James Bond
suspects foul play.
ISBN: 9781524112684 • € 27,95 • 21-4-2020

ISBN: 9781302918309 • € 17,99 • 14-4-2020

ISBN: 9781401299583 • € 24,99 • 14-4-2020
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Marvel-Verse:
Black Widow
Marc Sumerak

Angel
Legacy Edition (02)
Joss Whedon

Star Wars:
Age Of Rebellion
Marc Laming

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

Uitg: Simon & Schuster US
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 304

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 240

Black Widow is one of the greatest espionage heroes in the Marvel-Verse - and
these are some of her most thrilling adventures! When the Crimson Dynamo invades
Avengers Tower, a certain super-spy is
on his trail! Spider-Man must beware
the Black Widow in the classic tale that
debuted Natasha Romanoff's most iconic
costume! Then, the Widow is torn...
ISBN: 9781302921194 • € 9,99 • 21-4-2020

A new collection of out of print and rare
official Angel stories taking place during
the first two seasons of the show, including
a never-collected story from visionary
creator Joss Whedon himself! FROM
JOSS WHEDON (CREATOR OF BUFFY THE
VAMPIRE SLAYER) COMES THE OFFICIAL
TIE-IN TO THE CRITICALLY ACCLAIMED
ANGEL TELEVISION SERIES! Set during
the...

The Age of Star Wars - an epic series of
adventures uniting your favorite characters from all eras - reaches the iconic
heroes and villains of the original trilogy!
Witness the moments that defined them,
the incredible battles that shaped them
- and their eternal conflict between light
and darkness! Solo stories spotlight major
figures from Star...
ISBN: 9781302917074 • € 34,99 • 28-4-2020

ISBN: 9781684154906 • € 29,99 • 28-4-2020

Superman:
Up In The Sky
Tom King
Kubert A

Batman/Superman
(01): Who Are The
Secret Six?
Joshua Williamson

Tales Of Batman:
Legends Of The Dark
Knight
Steve Englehart

Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 160

Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 456

Award-winning author Tom King (Batman,
Mister Miracle) answers the question:
How far across the galaxy will the Man
of Steel go to bring a single child home?
Aliens have kidnapped a young Earth girl
from Metropolis, taking her off-planet.
Superman goes in pursuit of them, but
with each stop along the path, the mystery
of who the aliens are...

Batman teams up with the Man of Steel to
track down and help those who have been
infected by a ravenous, mutated Joker
virus. Just one problem: they don't know
who they are. A virus is spreading, and
it's not just after innocent people but some
of our most powerful heroes, as well. The
biggest question isn't why or how, but
who? The Batman...

Some of the most memorable Batman
stories of all time, written by Steve Englehart, are collected in a single hardcover
volume for the first time. In 1977 comics
writer Steve Englehart left Marvel Comics
following acclaimed runs on titles like
The Avengers, Captain America and Doctor Strange, and came to DC to write the
adventures of Batman in...

ISBN: 9781401294564 • € 24,99 • 21-4-2020

ISBN: 9781401299453 • € 24,99 • 28-4-2020

ISBN: 9781401295547 • € 49,99 • 28-4-2020
• Levering voor rekening

X-Men (01)
Jonathan Hickman
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 176

Daredevil (03):
Through Hell
Marco Checcetto
Zdarsky C

Wonder Woman:
Her Greatest
Victories
Various

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

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

THE DAWN OF X BREAKS! The X-Men
find themselves in a whole new world of
possibility... and things have never been
better! Jonathan Hickman (HOUSE OF
X, POWERS OF X, SECRET WARS) and
superstar artist Leinil Yu (NEW AVENGERS, CAPTAIN AMERICA) reveal the saga
of Cyclops and his hand-picked squad of
mutant powerhouses!

Daredevil goes through hell! As Matt Murdock struggles with his inner demons, Detective Cole North continues hunting the
vigilantes of New York. And his first target
is...Spider-Man! Meanwhile, the Devil still
runs the Kitchen, but who - or what - are
they? And what happens when dirty cops
capture a fake DD? When the ongoing saga
of Mayor Wilson...

Prepare for the highly anticipated movie
Wonder Woman 1984, the sequel to the
2017 blockbuster hit Wonder Woman starring Gal Gadot, with this trade paperback
featuring stories about the Princess of the
Amazons from some of the best writers
and artists in the industry! This is the ultimate graphic novel companion collection
to the Wonder Woman...

ISBN: 9781302919818 • € 17,99 • 21-4-2020

ISBN: 9781302920180 • € 15,99 • 28-4-2020

ISBN: 9781401294342 • € 12,99 • 28-4-2020
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Amazing SpiderMan: 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 hereand-now threatens his entire future!...
ISBN: 9781302920227 • € 17,99 • 5-5-2020

I Know You Rider
Leslie Stein
Uitg: Farrar Straus Giroux
Strips/Comics
NUR: 363
Hardback
Pag: 140

A candid and philosophical memoir tackling abortion and the complex decision
to reproduce I Know You Rider is Leslie
Stein’s rumination on the many complex
questions surrounding the decision to
reproduce. Opening in an abortion clinic,
the book accompanies Stein through a year
of her life, steeped in emotions she was not
quite expecting while...

Loneliness Of The
Long-Distance
Cartoonist
Adrian Tomine
Uitg: Faber & Faber
Graphic Novel
NUR: 365
Hardback

Through a series of exquisitely observed
autobiographical sketches, Adrian Tomine
explores his life in comics - from an early
moment on the playground being bullied,
to a more recent experience, lying on a
gurney in the hospital, and having the
nurse say 'Hey!
ISBN: 9780571357680 • € 19,95 • 7-5-2020

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

Batman:
Detective Comics
(03): Greetinigs
From Gotham
Peter J. Tomasi
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

Joker: 80 Years Of
The Clown Prince Of
Crime
Various
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 448

Battle Born:
Lapis Lazuli
Maximilian Uriarte
Uitg: Little Brown US
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 336

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

Following the very successful Action Comics: 80 Years of Superman and Detective
Comics: 80 Years of Batman hardcovers, DC celebrates the 80-year history of
Batman's greatest foe, The Joker! 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...

The new graphic novel by the New York
Times bestselling author, a heartbreaking
and visceral examination of prejudice and
the military remnants of colonialism set
against the stark beauty of Afghanistan's
mountain villages Lapis Lazuli is a rich
blue semi-precious gemstone found deep
within the Saresang Mountains of Afghanistan's Badakhshan...

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

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

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

Gideon Falls (04):
The Pentoculus
Jeff Lemire
Sorrentino A

Star Wars Legends
Epic Collection:
Legacy (03)
Dave Ross

Uitg: Diamond
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 448

Dc Goes To War
Various
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 352

THE PENTOCULUS The smash hit horror
series continues! After the time and space
shifting journey of the last arc, Norton and
Clara are trapped in "small town" Gideon
Falls with a murderous psychopath. Meanwhile, Father Fred and Angie confront the
Bishop in "big city" Gideon Falls and the
secrets of "The Pentoculus Machine" are
revealed in all...

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 fi nd Cade...but the
ghost of Luke Skywalker just might find
him first! Meanwhile,...

In this new collection, DC is recognizing
nearly 80 years of comic book war stories
in DC Goes to War. This hardcover edition
features historical fiction from both WWI
and WWII featuring Sgt. Rock, The Losers
and more! Over the past eight decades,
DC has published stories of fictional war
heroes to capture what it means to fight
for one's...

ISBN: 9781534315136 • € 18,95 • 5-5-2020
• Levering voor rekening

ISBN: 9781302923754 • € 39,99 • 5-5-2020

ISBN: 9781779500151 • € 39,99 • 12-5-2020
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Joker:
The Deluxe Edition
Brian Azzarello
Bermejo L
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 152

Star Wars:
Jedi Fallen Order Dark Temple
Paolo Villanelli
Rosenberg M
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Superman:
Action Comics (03):
Leviathan Hunt
Brian Michael Bendis
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

The award-winning creative team behind
Batman: Damned, Brian Azzarello and Lee
Bermejo, present one of the most chilling Joker stories ever told. Presented in
a beautiful new hardcover edition. 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...

Leading into Jedi: Fallen Order, the upcoming third-person action-adventure 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! The Jedi Council
has sent them to the remote planet Ontotho to oversee the peaceful...

Superman is joined by the Justice League
in an epic battle against the Legion of
Doom and the invisible mafia! In the
midst of "Leviathan Rising", the Legion of
Doom has reemerged with a new partner,
the Invisible Mafia. These two terrifying
teams join forces against the Man of Steel.
Can the Justice League arrive in time to to
assist Superman...

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

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

ISBN: 9781779500175 • € 24,99 • 12-5-2020

Morbius
Marcelo Ferreira
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 365
Paperback
Pag: 124

Star Wars:
The Rise Of Kylo Ren
Will Sliney
Soule C

Parasite:
A Graphic Novel in
Storyboards
Bong Joon Ho

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

Uitg: Hachette
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 304

Morbius is the Living Vampire...but is he
more? For years, Nobel Prize-winning
biologist 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 remember, his salvation
may be tantalizingly within reach! But the
path to regaining his humanity is littered
with...

With Ben Solo's fall...comes Kylo Ren's
rise! 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...

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

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

Morbius The Living
Vampire Omnibus
Tv series
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 864

Superman:
Action Comics (02):
Leviathan Rising
Brian Michael Bendis
Epting S
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 184

In hundreds of mesmerizing illustrations,
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.
ISBN: 9781538753255 • € 30,00 • 19-5-2020

Avengers (06):
Starbrand Reborn
Jason Aaron
Mcguinness E
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

Cursed by an experiment gone wrong, Dr.
Michael Morbius is possessed by an unquenchable thirst for blood - yet his heart
beats like any other man. He is a living
vampire! And in this amazing Omnibus,
the complete original Morbius saga is collected - from his first appearance through
both his first color comic and black-andwhite series, and into...

The adventures of the Man of Steel
continue in North America's longestrunning comic book series, headlined by
fan-favorite writer Brian Michael Bendis.
Clark Kent dives deeper into his role as an
investigative reporter, but will he uncover
something so big and so dangerous that not
even Superman will survive to break the
story? The terror...

Starbrand reborn! Get set for an epic space
adventure that takes the Avengers to an
alien prison - the size of a galaxy! There,
a mysterious new wielder of the all-powerful Starbrand has suddenly appeared,
unleashing cosmic chaos. It's a good thing
that the Avengers brought along their secret weapon - the Black Widow! But some
of the most powerful...

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

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

ISBN: 9781302920944 • € 15,99 • 19-5-2020
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Miles Morales:
Spider-Man (03)
Javier Garron
Ahmed S
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

American Gods (03):
The Moment Of The
Storm
Neil Gaiman
Hampton S

Thor (04)
Jason Aaron
Ward C
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 272

Uitg: Dark Horse
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 224

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 himself in a very awkward situation involving
his uncle. And when something huge happens, the young Spider-Man is faced with a
dilemma that could threaten everything he
holds dear! Caught...

The new and old gods agree to meet in the
center of America to exchange the body
of the old gods' fallen leader--heading
towards to the inevitable god war in this
final arc to the bestselling comic series!
The Hugo, Bram Stoker, Locus, World
Fantasy, and Nebula Award-winning novel
and hit Starz television series by NEIL
GAIMAN is adapted as a...

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? In the present, Thor joins the Valkyries in the fight to
save Hel from the Queen of Cinders! In the
far future,...

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

ISBN: 9781506707310 • € 29,99 • 26-5-2020

ISBN: 9781302923853 • € 34,99 • 26-5-2020
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Spider-Verse:
Spider-Zero
Juan Frigeri
Perez P

Batman:
The Caped Crusader
(04)
Various

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 328

Miles Morales has finally started to feel
like he has a handle on all this SpiderMan 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? Whatever the answers, the
entire Spider-Verse is...

Gotham City has endured much through its
dark, twisted history, and even the cosmic
changes wrought by the Crisis on Infinite
Earths couldn't give the town a fresh
start--the grime is in its DNA. The Crisis
did, though, allow for the reintroduction
of familiar foes, albeit with a fresh take on
the Caped Crusader featuring a back-tobasics approach...

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

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

Wonder Woman:
Come Back To Me
Amanda Conner
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 160

Superman (03):
The Unity Sage: The
President Of Earth
Brian Michael Bendis
Reis I
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Hardback
Pag: 192

Best-selling authors Amanda Conner and
Jimmy Palmiotti deliver a Wonder Woman
story for the ages as she sets off in search
of her lost love and must do battle with
the deadly Cheetah! Joining Wonder
Woman on her search for Steve Trevor is
none other than his commanding officer
and jack-of-all-trades Etta Candy! The two
quickly find themselves...

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! Meanwhile, when the organization
that had a hand in destroying Krypton is
exposed, Superman is elected to a job he
never wanted...president of Earth! Brian
Michael Bendis and...

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

ISBN: 9781401299699 • € 24,99 • 26-5-2020

32|Ready

to Read

Prijzen zijn onder voorbehoud

