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Franka 25.
Gratis Goud
Henk Kuijpers
Uitg: Franka
Avontuur album
NUR: 361
Paperback
Pag: 48

Van Ditmar boeken bv
herikerbergweg 98
1101 CM amsterdam
info@vanditmar.nl

Franka krijgt een eenvoudig klusje aangeboden, maar dat blijkt het dus niet te zijn.
Ze wordt gevraagd om langs te komen bij
het filmmudeum Skye in Amsterdam want
er is iets bijzonders opgedoeken. Iemand
heeft in 1935 een filmpje gemaakt hoe
Amsterdam er in 1975 uit zou zien.
ISBN: 9789076706924 • € 10,50 • 5-11-2021
• Levering voor rekening

088-133 8650

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Nieuwe Stripuitgaven - Nederlandstalig
Sjoerd De Vrij Hc01.
Het Vuur Van De
Vrijheid
Eric Heuvel
De Gruyter, Jelle
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 361
Hardback
Pag: 40

Aeka 02.
De Laatste Lente
Fabrizio Cosentino
Erkol, Fuat
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De Avonturen Van
Professor
Baltimore 02.
Het Eeuwige Eiland
Jal
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Op foto’s van de ontmoeting van de
Canadese generaal Charles Foulkes met de
Duitse generaal Johannes Blaskowitz – 5
mei 1945 in Hotel De Wereld in Wageningen – zie je vooral hoge officieren. Maar als
je goed kijkt, zie je op de achtergrond ook
journalisten en fotografen. Eén daarvan is
Sjoerd de Vrij, verslaggever bij Radio Herrijzend Nederland....

Saito, een joviale en sluwe boer, verlaat
zijn geboorteland en zijn boerderij op zoek
naar avontuur. Avonturen waar een einde
aan zou zijn gekomen als Aeka, een jong
meisje van een jaar of vijftien, zijn leven
niet had gered. Saito is gefascineerd door
het jonge meisje en haar vechtkunst. Maar
hij zal haar vertrouwen niet zomaar kunnen winnen en...

Na zijn onderzeese avontuur tegen miljardair Edward Hugues is professor Baltimonts leven weer in rustiger vaarwater
beland. Hij geeft nu college aan het New
York City College. Er komt een einde aan
de rust wanneer zijn vroegere assistente
meldt dat ze aan een ontvoering is
ontsnapt. Ze vraagt zijn hulp bij het vinden
van een kaart die ze van haar...

ISBN: 9789088867514 • € 14,95 • 29-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738415 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737661 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

Sjoerd De Vrij Lu00.
Het Vuur Van Vrijheid - Luxe Editie
Oplage 300 exemplaren
Eric Heuvel
De Gruyter, Jelle

Buitengewone Reis
08.
Silvio Camboni
Filippi, Denis-Pierre
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De Laatste Mens 00.
Merel Moonen
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 360
Hardback / Pag: 40
Op foto’s van de ontmoeting van de
Canadese generaal Charles Foulkes met de
Duitse generaal Johannes Blaskowitz – 5
mei 1945 in Hotel De Wereld in Wageningen – zie je vooral hoge officieren. Maar als
je goed kijkt, zie je op de achtergrond ook
journalisten en fotografen. Eén daarvan is
Sjoerd de Vrij, verslaggever bij Radio Herrijzend Nederland....

Na vele avonturen zijn Naomi en Emilio
eindelijk weer thuis! Maar het zou beter
nieuws zijn als de twee geen gevangenen
van Sigrid waren en als Engeland niet
door de Duitsers was binnengevallen... Het
Germaanse leger vormde een alliantie met
de Russische verraders en ze gebruiken nu
hittebommen op het Verenigd Koninkrijk!
Door de kinderen terug te...

In een rauwe, wrede woestijn, waar mens
en machine niet met elkaar overweg kunnen, probeert een klein maar hard meisje
het met bloed doordrenkte landschap over
te steken in de hoop een veilige plek te
vinden. Maar in plaats daarvan ontdekt
ze iets wat ze nooit zou verwachten in dit
verlaten land. DE LAATSTE MENS is het
volledig met de hand...

ISBN: 9789088867521 • € 49,95 • 29-9-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738460 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738330 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

Aeka 01.
Rode Winter
Fabrizio Cosentino
Erkol, Fuat
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De Avonturen Van
Professor
Baltimore 01.
De Sarkofaag Van
Mykonos
Jal

Eleonora
Mandragora 01.
Merlijn Is Dood,
Leve Merlijn!
Thomas Labourot
Gauthier, Severine

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

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

Saito, een joviale en sluwe boer, verlaat
zijn geboorteland en zijn boerderij op zoek
naar avontuur. Avonturen waar een einde
aan zou zijn gekomen als Aeka, een jong
meisje van een jaar of vijftien, zijn leven
niet had gered. Saito is gefascineerd door
het jonge meisje en haar vechtkunst. Maar
hij zal haar vertrouwen niet zomaar kunnen winnen en...

Oktober 1838. De Engelse brik The
Beatrice is op weg naar het Verenigd
Koninkrijk met aan boord de sarcofaag van
de farao Mykerinos. Om nogal obscure redenen verdwijnt het schip nabij Cartagena
(Spanje) in zee, en neemt daarbij de sarcofaag van de beroemde koning van Egypte
mee de diepte in. 1952. De getalenteerde
natuurkundige professor...

In het vredige bos van Brocliande volgt
de jonge Eleanor de druÃ¯dische leer van
haar vader, de grote tovenaar Merlijn... tot
de dag waarop hij wordt gedood, overweldigd door de verschrikkelijke kreet van
een Mandragora-wortel. Maar de geest
van Merlijn is niet van plan lang dood te
blijven en het is aan zijn dochter om hem
te redden.

ISBN: 9789463738408 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463737654 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738422 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Nieuwe Stripuitgaven - Nederlandstalig
Eleonora
Mandragora 02.
De Dood Bedrogen
Thomas Labourot
Gauthier, Severine
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Gunblast Girls
Hc01. Hier Heb Je 'm,
Sukkel!
Didier Crisse
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

House Of X 05.
Pepe Larraz
Hickman, Jonathan
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 62

n het vredige bos van BrocÃ©liande volgt
de jonge Eleanor de druÃ¯dische leer van
haar vader, de grote tovenaar Merlijn... tot
de dag waarop hij wordt gedood, overweldigd door de verschrikkelijke kreet van
een Mandragora-wortel. Maar de geest
van Merlijn is niet van plan lang dood te
blijven en het is aan zijn dochter om hem
te redden.

Hier heb je hem, sukkel! Deze heldinnen
zijn voor de duivel niet bang! Deze stoere
meiden met een hart van goud nemen je
mee naar alle uithoeken van het bekende
universum. Ervan uitgaande dat een
heelal natuurlijk hoeken heeft: het zouden
ook zomaar talloze bochten kunnen zijn!
Je volgt ze door meerdere lagen van het
ruimte-tijd continuÃ¼m. Klik...

De toekomst begint hier! â€˜De wereld
is veranderd terwijl je sliep.â€™ Met die
woorden kondigt professor Charles Xavier
de nieuwe mutantennatie Krakoa aan.
Het is een veilige haven voor alle Homo
superior, met eigen regels en een eigen
taal. In ruil voor internationale erkenning
biedt Xavier de mensheid grote medische
vooruitgang. Maar de tijd...

ISBN: 9789463738439 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738361 • € 19,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738514 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

Engelenvlucht 03.
Zeppelin Boven De
Theems
Rivera
Wallace
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Gunblast Girls
Hc02. Koyaanisqatsi
Didier Crisse

Kasteel Van De
Sterren 03.
Alex Alice

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

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

Augustus 1914, Europa is in beroering en
de oorlog woedt ook op Frans grondgebied.
Gavin en Andy zijn ingedeeld bij Squadron
6 van het Royal Flying Corps en vertrekken naar Noord-Frankrijk waar de strijd in
de lucht van start gaat. Ondertussen doen
Colleen en Al Mosley, die bij de Daily Mail
werken, onderzoek naar Lord Ascott. Ze
volgen het spoor...

Hier heb je hem, sukkel! Deze heldinnen
zijn voor de duivel niet bang! Deze stoere
meiden met een hart van goud nemen je
mee naar alle uithoeken van het bekende
universum. Ervan uitgaande dat een
heelal natuurlijk hoeken heeft: het zouden
ook zomaar talloze bochten kunnen zijn!
Je volgt ze door meerdere lagen van het
ruimte-tijd continuÃ¼m....

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

ISBN: 9789463738477 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738378 • € 19,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738446 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

Engelenvlucht 04.
Rivera
Wallace
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Het Epos Van De
Vrijmetselaars
Hc04.
Koninklijke Loge
Pierre Wachs
Boiserie, Pierre
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Kasteel Van De
Sterren 04.
Alex Alice
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

De Engelenvlucht vertelt het verhaal van
de familie Murray tijdens de eerste helft
van de twintigste eeuw. Deze serie is een
eerbetoon aan alle pioniers van de luchtvaart: geniale knutselaars, avonturiers,
ingenieurs en industriÃ«len die geholpen
hebben het luchtruim te veroveren. De
oorlog krijgt een nieuwe wending voor de
vele hoofdrolspelers:...

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

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

ISBN: 9789463738484 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738392 • € 19,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738453 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

6|Ready

to Read

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Kingdome Come 03.
Powers Of X
Alex Ross
Waid, Mark
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Op Oorlogspad Hc03.
Little Big Horn
River
Didier Pagot
Bourgne, Marc
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

De Bergenvaarders
01.
Joey Potargent
Berte, Kristof
Uitg: Syndikaat
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

HUN KONINKRIJK KOME In de nabije
toekomst zijn er meer superhelden dan
ooit, maar heldenmoed is ver te zoeken.
De leden van de Justice League hebben
zich uit het openbare leven teruggetrokken. Hun plek is ingenomen door een
nieuwe generatie helden die de burger niet
beschermt, maar terroriseert. Maar als de
toekomst op het spel staat, komen...

Het vervolg op 'De piraten van de Barateria'! Een romantisch avontuur in het hart
van de Indiaanse oorlogen! 1876, Dakota.
Diane Myers werd ontvoerd door de
handlangers van haar vader en ze slepen
haar nu met geweld naar Fort Lincoln. Red
Leaf is woedend en hij zal de gevangenneming van degene van wie hij houdt niet
ongestraft laten....

De twee weeskinderen Hille en Thomas
komen als verstekeningen aan in Deventer, een rijke Hanzestad aan de IJssel. Ze
houden zich in leven met kleine diefstallen
en beurzensnijden. Als ze worden betrapt
krijgen ze een keuze: straf of meewerken
aan een complot om een rijke handelaar in
diskrediet te brengen. De Bergenvaarders
wordt een stripserie...

ISBN: 9789463738491 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738385 • € 19,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789493204133 • € 9,95 • 1-11-2021
• Levering voor rekening

Kingdome Come 04.
Powers Of X
Alex Ross
Waid, Mark
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Wild Geraas 00.
Menno Ludriks
Geelen, Legito
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

De Bergenvaarders
Hc01. Educatieve
Editie
Joey Potargent
Berte, Kristof
Uitg: Syndikaat
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

HUN KONINKRIJK KOME In de nabije
toekomst zijn er meer superhelden dan
ooit, maar heldenmoed is ver te zoeken.
De leden van de Justice League hebben
zich uit het openbare leven teruggetrokken. Hun plek is ingenomen door een
nieuwe generatie helden die de burger niet
beschermt, maar terroriseert. Maar als de
toekomst op het spel staat, komen...

Zodra Halloween uit het straatbeeld
verdwijnt, is het niet Sinterklaas, maar de
Kerstman die verschijnt. Raken we Sint &
Piet voorgoed kwijt? Is de vraag die voor
ieder kind overblijft... WILD GERAAS is de
eerste lange kinderstrip sinds jaren over
Sinterklaas. Als de Kerstman het Sinterklaasfeest volledig dreigt over te nemen
moeten de kinderen...

De twee weeskinderen Hille en Thomas
komen als verstekeningen aan in Deventer, een rijke Hanzestad aan de IJssel. Ze
houden zich in leven met kleine diefstallen
en beurzensnijden. Als ze worden betrapt
krijgen ze een keuze: straf of meewerken
aan een complot om een rijke handelaar in
diskrediet te brengen. De Bergenvaarders
wordt een stripserie...

ISBN: 9789463738507 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738316 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789493204140 • € 19,95 • 1-11-2021
• Levering voor rekening

Marvel Action:
Avengers 05.
Butch Mapa
Cook, Katie
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Wild Geraas Hc00.
Menno Ludriks
Geelen, Legito
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Dit album bevat drie verhalen boordevol
actie met onwaarschijnlijke superhelden
die hun krachten bundelen om de plannen
van buitensporige schurken te dwarsbomen! Ten eerste, om het nieuwste plan
van Loki te stoppen, gaan Thor en AntMan naar het verleden? Dan, tijdens een
bezoek aan een basisschool, komt Captain
America de snode Pete tegen! Met...

Zodra Halloween uit het straatbeeld
verdwijnt, is het niet Sinterklaas, maar de
Kerstman die verschijnt. Raken we Sint &
Piet voorgoed kwijt? Is de vraag die voor
ieder kind overblijft... WILD GERAAS is de
eerste lange kinderstrip sinds jaren over
Sinterklaas. Als de Kerstman het Sinterklaasfeest volledig dreigt over te nemen
moeten de kinderen...

ISBN: 9789463738521 • € 9,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738323 • € 19,95 • 12-10-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Dirkjan 27. Deel 27
Mark Retera
Uitg: Mandarijn Uitgeverij
Humor album
NUR: 363
Paperback
Pag: 48

De strip Dirkjan is een absurd hoogtepunt
van de vaderlandse stripgeschiedenis. Ieder album staat vol met spitsvondige grappen van ogenschijnlijke eenvoud en juist
daarin schuilt de kracht van deze strip. De
surrealistische grappen van tekenaar Mark
Retera zijn al jaren ongeÃ«venaard.
ISBN: 9789086130641 • € 8,50 • 1-11-2021
• Levering voor rekening
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Nieuwe Stripuitgaven - Nederlandstalig
Koning Hollewijn,
De Belevenissen
Van Hc13. Integrale
Editie 13/19
Marten Toonder
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 160
Er was eens een koning die Hollewijn
heette. Hij was de laatste koning van de
Oude Wereld. Toen hij pas aan de regering
kwam, had hij het idee, dat hij er op uit
moest gaan om goede daden te doen, maar
daar werd gelukkig al gauw een stokje
voor gestoken. De vorst zat nu voortaan
de hele dag rustig op zijn troon, met de
tekenen van zijn waardigheid in de handen
— een mooi symbool van de natie.
ISBN: 9789064382338 • € 57,50 • 1-11-2021

Roodbaard
Integraal Hc14.
De Broeders Van De
Kust De Leeuwenkuil
Daniel Redondo
Perrissin, Christian
Uitg: Sherpa
Avontuur album
NUR: 360
Hardback / Pag: 128
Ah, eindelijk de lang-langverwachte Jonge
Jaren van Roodbaard. Over de jonge
kaper van de koning, die uiteindelijk het
piratenpad kiestâ€¦ Over broederschap
en verraad, de lokroep van het goud en
gevechten op een meedogenloze zeeâ€¦ In
deze voorlaatste Roodbaard-bundel twee
verhalen en een uitgebreid dossier.
ISBN: 9789089882547 • € 24,95 • 1-11-2021
• Levering voor rekening

Tom Poes 11.
En De Kookpot Van
Mevrouw Liplaf
Marten Toonder
Artz, Tim
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32
Een weddenschap aangaan is altijd link.
Je weet maar nooit of je zult verliezen. En
wat dan? Heer Bommel gaat een weddenschap aan met de markies, en de markies
weet het zeker, hij zal winnen. En Bommelstein is de inzet van de weddenschap.
Fijn denkt de markies, dan laat ik dat direct slopen, mijn uitzicht zal er veel beter
van worden.........
ISBN: 9789064382055 • € 9,95 • 1-11-2021
• Levering voor rekening
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Tom Poes Hc11.
En De Kookpot Van
Mevrouw Liplaf
Marten Toonder

Tom Poes,
Avonturen Van Hc31.
Integraal Band 31
Marten Toonder

Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 32

Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback

Een weddenschap aangaan is altijd link.
Je weet maar nooit of je zult verliezen. En
wat dan? Heer Bommel gaat een weddenschap aan met de markies, en de markies
weet het zeker, hij zal winnen. En Bommelstein is de inzet van de weddenschap.
Fijn denkt de markies, dan laat ik dat direct slopen, mijn uitzicht zal er veel beter
van worden.........
ISBN: 9789064382079 • € 19,95 • 1-11-2021
• Levering voor rekening

Tom Poes Lu11.
En De Kookpot Van
Mevrouw Liplaf Luxe Editie
Met prent
Marten Toonder
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 32
Een weddenschap aangaan is altijd link.
Je weet maar nooit of je zult verliezen. En
wat dan? Heer Bommel gaat een weddenschap aan met de markies, en de markies
weet het zeker, hij zal winnen. En Bommelstein is de inzet van de weddenschap.
Fijn denkt de markies, dan laat ik dat direct slopen, mijn uitzicht zal er veel beter
van worden.........
ISBN: 9789064382093 • € 59,00 • 1-11-2021
• Levering voor rekening

Tom Poes,
Avonturen Van Hc30.
Integraal Band 30
Marten Toonder
Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback

Uitgeverij Cliche gaat de reeks Avonturen
van Tom Poes vervolgen met deel 30 tot
en met 33. In deze 4 lijvige delen komen
de ruim 120 geillustreerde verhalen en 25
ballonstrips uit het Tom poes weekblad uit
de jaren ‘40. De omslagen zullen wederom
door Dick Matena verzorgd worden en
naast de verhalen worden ook de tekeningen en de fraaiste covers opgenomen.
ISBN: 9789064382031 • € 60,00 • 1-11-2021
• Levering voor rekening

Uitgeverij Cliche gaat de reeks Avonturen
van Tom Poes vervolgen met deel 30 tot
en met 33. In deze 4 lijvige delen komen
de ruim 120 geillustreerde verhalen en 25
ballonstrips uit het Tom poes weekblad uit
de jaren ‘40. De omslagen zullen wederom
door Dick Matena verzorgd worden en
naast de verhalen worden ook de tekeningen en de fraaiste covers opgenomen.
ISBN: 9789064382352 • € 60,00 • 1-11-2021
• Levering voor rekening

Zoo & Zo 02.
Ype Driessen
Borst, Abe
Uitg: Syndikaat
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Er is geen gekkere plek dan een dierentuin. Wanneer de alpaca opeens beroemd
is, de pinguïns zich weer uitsloven of de
hyena's de slappe lach hebben; in de zoo
van Zoo&Zo is altijd iets aan de hand! De
directeur, oppasser Onno, stille kracht
Shira hebben het er maar druk mee. En
dan zijn er ook nog de kinderen Tom en
Charlotte, de grootste...
ISBN: 9789493204164 • € 9,95 • 1-11-2021
• Levering voor rekening

Baard En Kale
Compleet Hc09.
Raadsels Buitenhuis
Maurice Tillieux
Desberg
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 160
Dit deel 9 van de Complete Baard en Kale
bevat een drietal verhalen die van groot
belang zijn binnen deze reeks, aangezien
Avontuur in Burma het laatste door Tillieux solo geschreven verhaal was, en de
twee andere verhalen, De laatste stunt en
De bivakmutsen, door Tillieux en Stephen
Desberg sÃ¡men tot stand zijn gebracht.
Hierna zal Stephen...
ISBN: 9789034308771 • € 29,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Baard En Kale
Compleet Lu09.
Raadsels Buitenhuis
Maurice Tillieux
Desberg, Stephen

De Smurfen 40.
De Smurfen En De
Witte Storm
Diaz
Jost

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

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Jommeke 307.
De Valse Kerstman
Philippe Delzenne
Nys, Jef
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Dit deel 9 van de Complete Baard en Kale
bevat een drietal verhalen die van groot
belang zijn binnen deze reeks, aangezien
Avontuur in Burma het laatste door Tillieux solo geschreven verhaal was, en de
twee andere verhalen, De laatste stunt en
De bivakmutsen, door Tillieux en Stephen
Desberg sÃ¡men tot stand zijn gebracht.
Hierna zal Stephen...

Zoals ieder jaar bereiden de Smurfen zich
goed voor op de eerste vorst van het jaar,
maar een sneeuwstorm van dit kaliber had
niemand kunnen verwachten! Lolsmurf,
Brilsmurf en Knutselsmurf waren een
nieuwe slee aan het testen en worden
afgesneden van het Smurfendorp. Terwijl
hun vrienden in het dorp zich zo goed
mogelijk proberen te organiseren,...

Jommeke en Filiberke hebben hun brief
naar de Kerstman geschreven, maar in
plaats van hem gewoon op de post te doen,
willen ze hem persoonlijk gaan afgeven.
Dat treft, want Gobelijn wil ook zijn goede
vriend Noël nog eens een bezoekje brengen. Eenmaal aangekomen krijgen ze te
horen dat de Kerstman flink verkouden is.
En dat zo kort voor Kerstmis!...

ISBN: 9789034308788 • € 59,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462108202 • € 7,50 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462108189 • € 7,25 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Brussel Hc00.
Hoofdstad Der
Dromen
Francois Schuiten
Peeters, Bernoit
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
Hardback
Pag: 128

De Wolf Zei Me...
Hc02. Deel 2/2
Jean-Claude Servais
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 80

Klaagzang Vd
Verloren Gewesten
13. De Sudenna'S 01.
Lord Heron
Paul Teng
Dufaux, Jean
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Van Brüsel naar Brussel... een origineel
bezoek. Als een reactie op het album Brüsel, het vijfde deel van het mythische De
Duistere Steden, geven Schuiten en Peeters
ons een blik op de stad vanuit een historische, architecturale en droomachtige
invalshoek... De verborgen ziel van de stad
is altijd de mooiste, zoals de veldbloemen
die zich...

Ambre, bekend onder de bijnaam ‘La Loba’,
en door sommigen beschouwd als een
oude heks, woont alleen in het bos. Haar
doel: de beenderen van haar vermoorde
wolf terugvinden, die ze dankzij eeuwenoude geheimen weer tot leven hoopt te
wekken… Maar de komst van een jonge
onderzoeker op haar berg verstoort het
evenwicht in haar dagleven. Haar...

Samen met Seamus bezoekt Sioban, de
koningin van de Sudenna, haar oom, Lord
Heron. Die vertelt hen hoe hij, samen met
Siobans vader, werd geconfronteerd met de
angstaanjagende Cryptos. Sioban ontmoet
haar nicht, Aylissa, die op het punt staat te
trouwen. Achter haar engelachtige gezicht
verbergt ze plotselinge woede-uitbarstingen. Sommige mensen...

ISBN: 9789030377498 • € 34,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439430 • € 20,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789085586371 • € 10,50 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

De Blauwbloezen 64.
Waar Is Arabesk?
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Djinn Integraal
Hc01.
De Eerste Cyslus
De ottomaanse cyclus
Ana Miralles
Dufaux, Jean
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 208

Kronieken V.D.
Zwarte Maan 18.
De Troon Van Opaal
Fabrice Angleraud
Froideval, Francois
Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Wanneer hij terugkomt van een missie
ontdekt Blutch dat Arabesk, zijn dierbare merrie die tijdens charges voor dood
speelt, door een andere noordelijke eenheid
is gevorderd. Uitzinnig van woede verwoest hij alles wat op zijn pad komt, met
inbegrip van de officiersmess. Uiteindelijk
kan hij Chesterfield overtuigen samen zijn
paard te gaan zoeken....

Werd de fabelachtige schat die Turkije
in 1912 aan Duitsland wilde schenken
gekaapt door Jade, de favoriete van de
sultan van Istanbul, en haar minnaar,
de Britse diplomaat Lord Nelson? Om dit
raadsel op te lossen zal de jonge Kim Nelson het avontuurlijke lot van haar duivelse
grootmoeder moeten herbeleven en gevaarlijke betoveringen moeten...

Wismerhill heeft de oorlog tegen het
slangenvolk gewonnen, maar tegen welke
prijs ! Zijn verstijfde lichaam rust op de
dikke laag as die het enige overblijfsel van
zijn tegenstanders is en niemand weet hoe
hij weer tot leven gewekt kan worden.
Intussen zitten zijn tegenstanders niet stil
en beramen een complot, terwijl de nieuwe
heer van de hel...

ISBN: 9789031439416 • € 8,25 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789085586494 • € 39,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308795 • € 9,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Kronieken V.D.
Zwarte Maan Hc18.
De Troon Van Opaal
Fabrice Angleraud
Froideval, Francois
Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Largo Winch Hc23.
De Karmanlijn
Philippe Francq
Giacometti, Eric

Degas HC01. De dans
van de eenzaamheid
Ricard Efa
Salva Rubio

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Detective/Thrillers
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Klassiek
NUR: 363
Hardback
Pag: 96

Wismerhill heeft de oorlog tegen het
slangenvolk gewonnen, maar tegen welke
prijs ! Zijn verstijfde lichaam rust op de
dikke laag as die het enige overblijfsel van
zijn tegenstanders is en niemand weet hoe
hij weer tot leven gewekt kan worden.
Intussen zitten zijn tegenstanders niet stil
en beramen een complot, terwijl de nieuwe
heer van de hel...

Tijdens een incognito bezoek aan een tinmijn in Indonesië ontdekt Largo Winch tot
zijn verbazing dat een van zijn dochterondernemingen kinderen tewerkstelt om
essentiële onderdelen voor smartphones
te kunnen maken. De miljardair beslist om
Groep W in de richting van een meer ethische en groenere economie te sturen, maar
zonder de spitstechnologie...

ISBN: 9789034308801 • € 19,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439454 • € 16,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Kuifje Hc09,
De Krab Met De
Gulden Scharen 80 Jaar Haddock
Hergé
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 72
De krab met de Gulden Scharen is het
eerste album van Kuifje waarin Kapitein
Haddock voor komt. Deze uitgave os een
speciale editie van 'De krab met de gulden
scharen' ivm het 80 jaar Haddock jubileum.
Heruitgave met nieuwe cover en extra
dossier.
ISBN: 9789030377542 • € 16,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Largo Winch 23.
De Karmanlijn
Philippe Francq
Giacometti, Eric
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Lonesome 03.
Bloedbanden
Yves Swolfs
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Edgar Degas was de grondlegger van de
impressionistische beweging waarvan
hij een van de meest genadeloze critici
was. Te bohemien voor de bourgeois en te
bourgeois voor de kunstenaars… een man
van paradoxen. Een eenzaat die hield van
een enkele vrouw, zonder haar ooit het hof
te maken.
ISBN: 9789064219030 • € 22,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Metro 2033 02.
Masker Der
Duisternis
Peter Nuyten
Glukhovsky, Dmitry
Uitg: Arboris
SF album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Het pad van de wraak heeft onze eenzame
revolverheld helemaal naar New York
geleid. Hij is de man op het spoor die zijn
leven en Kansas op z’n kop heeft gezet:
Senator Dawson. Hij blijkt niet gemakkelijk te benaderen en de schurken van de
grote stad blijken taaier te zijn dan die van
de vlakte. Zal onze anonieme held kunnen
rekenen op de hulp van...

Samen met de stoere Michaela en de
spraakzame oude Mikhail is Artjom op weg
naar het Kuznetsky Most-metrostation om
vanaf daar Polis te bereiken. Ook al heeft
hij zijn metgezellen Khan en Tus uit het
oog verloren in de chaos van een vuurgevecht, zijn missie blijft ongewijzigd: hij
moet de leiders van Polis waarschuwen
voor de dreiging van de...

ISBN: 9789064219344 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308818 • € 9,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Lonesome Hc03.
Bloedbanden
Yves Swolfs
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Metro 2033 Hc02.
Masker Der
Duisternis
Peter Nuyten
Glukhovsky, Dmitry
Uitg: Arboris
SF album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Tijdens een incognito bezoek aan een tinmijn in Indonesië ontdekt Largo Winch tot
zijn verbazing dat een van zijn dochterondernemingen kinderen tewerkstelt om
essentiële onderdelen voor smartphones
te kunnen maken. De miljardair beslist om
Groep W in de richting van een meer ethische en groenere economie te sturen, maar
zonder de spitstechnologie...

Het pad van de wraak heeft onze eenzame
revolverheld helemaal naar New York
geleid. Hij is de man op het spoor die zijn
leven en Kansas op z’n kop heeft gezet:
Senator Dawson. Hij blijkt niet gemakkelijk te benaderen en de schurken van de
grote stad blijken taaier te zijn dan die van
de vlakte. Zal onze anonieme held kunnen
rekenen op de hulp van...

Samen met de stoere Michaela en de
spraakzame oude Mikhail is Artjom op weg
naar het Kuznetsky Most-metrostation om
vanaf daar Polis te bereiken. Ook al heeft
hij zijn metgezellen Khan en Tus uit het
oog verloren in de chaos van een vuurgevecht, zijn missie blijft ongewijzigd: hij
moet de leiders van Polis waarschuwen
voor de dreiging van de...

ISBN: 9789031439447 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064219627 • € 16,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308825 • € 19,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening
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Metro 2033 Lu02.
Masker Der
Duisternis Groot Formaat
Oplage 90 stuks
Peter Nuyten
Glukhovsky, Dmitry

Roodbaard Buitenreeks Hc00.
Het Tij Van Sint-Jan
André Juillard
Convard
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Team Rafale 08.
Precaire Lancering
Lourenco
Zumbiehl, Frederic
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Arboris
SF album
NUR: 360
Hardback / Pag: 56
Samen met de stoere Michaela en de
spraakzame oude Mikhail is Artjom op weg
naar het Kuznetsky Most-metrostation om
vanaf daar Polis te bereiken. Ook al heeft
hij zijn metgezellen Khan en Tus uit het
oog verloren in de chaos van een vuurgevecht, zijn missie blijft ongewijzigd: hij
moet de leiders van Polis waarschuwen
voor de dreiging van de...

Bestaan stripfiguren enkel op papier? Zijn
ze enkel verzonnen door hun auteurs?
Zeker niet! Didier Convard en André Juillard vertrekken vanuit die hypothese en
beschrijven enkele van de beroemdste
stripfiguren op hun oude dag. Aan bod
komen briefwisselingen, memoires en
herinneringen van een aantal van Roodbaards mythische nevenpersonages.

Tijdens een skicursus in Val d'Isère
ontmoet Tom een van zijn vroegere
kameraden die testpiloot is geworden
en verantwoordelijk is voor een geheim
ruimte-inlichtingenprogramma. Hij wil
microsatellieten rechtstreeks de ruimte
insturen vanuit een speciaal uitgerust Rafale-vliegtuig. Tegelijkertijd escaleert het
sluimerende conflict tussen Noord- en...

ISBN: 9789034308832 • € 79,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462108172 • € 19,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439645 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Piet Pienter En Bert
Bibber Integraal
Hc08. Integrale
Editie 8/11
Pom

Suske En Wiske Door
05. De Vroem-vroemClub
Gerben Valkema
Yann

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

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

Team Rafale Hc08.
Precaire Lancering
Lourenco
Zumbiehl, Frederic
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Op 16 november 2019 zou Jozef Van Hove,
die de stripgeschiedenis inging onder
het pseudoniem POM, honderd jaar zijn
geworden. Om dat eeuwfeest luister bij
te zetten lanceerde Standaard Uitgeverij
een integrale uitgave in elf delen van Piet
Pienter en Bert Bibber, de stripreeks waar
zijn naam voor altijd onlosmakelijk mee
verbonden zal blijven. De...

Een geheimzinnige vogel, een witte raaf
met een bolhoed op de kop en overmaatse
schoenen aan de poten, vervangt een van
de eieren uit Wiskes boodschappenmandje
door een toverei. Wanneer Tante Sidonia voor Jerom een omelet klaarmaakt,
weerklinkt plots een luide knal. Waar ze
stond te koken, ligt nu een klein meisje dat
verdacht veel op haar lijkt....

Tijdens een skicursus in Val d'Isère
ontmoet Tom een van zijn vroegere
kameraden die testpiloot is geworden
en verantwoordelijk is voor een geheim
ruimte-inlichtingenprogramma. Hij wil
microsatellieten rechtstreeks de ruimte
insturen vanuit een speciaal uitgerust Rafale-vliegtuig. Tegelijkertijd escaleert het
sluimerende conflict tussen Noord- en...

ISBN: 9789002270994 • € 34,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002272622 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439652 • € 16,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Rik Ringers, Nieuwe
Avonturen 04.
Gesneuveld Voor
Frankrijk (herdruk)
Simon Van Liemt
Zidrou
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56
Richard Ringers, vader van de beroemde
reporter, wordt gearresteerd door de politie, terwijl hij al jaren dood was verklaard.
Door zijn statuut als wees kon Rik ontkomen aan de legerplicht. Nu Rik Ringers
in het vizier komt van de administratie,
moet hij de wapens wel opnemen voor het
vaderland...
ISBN: 9789064214783 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Suske En Wiske Door
Hc05. De Vroemvroem-Club
Gerben Valkema

Torens Van
Schemerwoude 16.
De Man Met De Bijl
Hermann

Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Een geheimzinnige vogel, een witte raaf
met een bolhoed op de kop en overmaatse
schoenen aan de poten, vervangt een van
de eieren uit Wiskes boodschappenmandje
door een toverei. Wanneer Tante Sidonia voor Jerom een omelet klaarmaakt,
weerklinkt plots een luide knal. Waar ze
stond te koken, ligt nu een klein meisje dat
verdacht veel op haar lijkt....

Verwelkomd in het huis van Messire
Baudran, neemt Aymar op een dag het
risico om zich te wagen in het grensgebied
van Lord Guibert. Deze vlaktes en bossen
waren eerder van hem... Aymar zou ze
graag discreet willen betreden om zijn
kasteel te bereiken. Maar nauwelijks was
hij het oude leengoed van Bois-Maury binnengegaan of hij werd verrast door de...

ISBN: 9789002275203 • € 14,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462941465 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening
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Urbanus 196.
De Ontschepper
Willy Linthout
Urbanus
Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Urbanus gaat deze keer te ver. Meneer
pastoor is zijn fratsen beu en belt naar
God de Vader zelf. Die geeft Urbanus én
zijn familie nog één kans. Als ze hun leven
niet beteren zullen de gevolgen verschrikkelijk zijn. De familie Urbanus gaat meteen
op zoek naar werk, maar Urbanus begaat
uiteindelijk toch een fout. God neemt...
ISBN: 9789002271748 • € 7,25 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Vertongen & Co 35.
De Duivelse
Expeditie
Swerts & Vanas
Leemans, Hec
Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32
Oma Boma neemt met een merkwaardig
rupsvoertuig, de Citroën-Kégresse, deel
aan een unieke expeditie. Die voert de
deelnemers naar een afgelegen streek in
Azië. De vreemde expeditie wordt georganiseerd om de historische tocht met de
beroemde rupsvoertuigen van Citroën,
honderd jaar eerder, te herdenken. Maar
tegelijk hebben de...
ISBN: 9789002271960 • € 6,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Wit Alom Hc00.
Stephane Fert
Lupano, Wilfrid
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Historisch
NUR: 360
Hardback
Pag: 144

In 1832 volgen een twintigtal meisjes les
in een ‘schattige, schilderachtige’ kostschool in de buurt van Boston. De meeste
omwonenden vinden lesgeven aan meisjes
tijdverlies en zelfs een beetje belachelijk.
Maar ach, veel kwaad kan het niet. Tot op
de dag dat het ‘schattige schooltje’ aankondigt dat er voortaan ook plaats is voor…
zwarte meisjes....
ISBN: 9789462108097 • € 29,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening
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Franka 25.
Gratis Goud
Henk Kuijpers
Uitg: Franka
Avontuur album
NUR: 361
Paperback
Pag: 48

Franka krijgt een eenvoudig klusje aangeboden, maar dat blijkt het dus niet te zijn.
Ze wordt gevraagd om langs te komen bij
het filmmudeum Skye in Amsterdam want
er is iets bijzonders opgedoeken. Iemand
heeft in 1935 een filmpje gemaakt hoe
Amsterdam er in 1975 uit zou zien.
ISBN: 9789076706924 • € 10,50 • 5-11-2021
• Levering voor rekening

Franka Hc25.
Gratis Goud
Henk Kuijpers
Uitg: Franka
Avontuur album
NUR: 361
Hardback
Pag: 48

Franka krijgt een eenvoudig klusje aangeboden, maar dat blijkt het dus niet te zijn.
Ze wordt gevraagd om langs te komen bij
het filmmudeum Skye in Amsterdam want
er is iets bijzonders opgedoeken. Iemand
heeft in 1935 een filmpje gemaakt hoe
Amsterdam er in 1975 uit zou zien.
ISBN: 9789076706962 • € 21,95 • 5-11-2021
• Levering voor rekening

Franka Lu25.
Gratis Goud Luxe Editie
Henk Kuijpers
Uitg: Franka
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 96

Franka krijgt een eenvoudig klusje aangeboden, maar dat blijkt het dus niet te zijn.
Ze wordt gevraagd om langs te komen bij
het filmmudeum Skye in Amsterdam want
er is iets bijzonders opgedoeken. Iemand
heeft in 1935 een filmpje gemaakt hoe
Amsterdam er in 1975 uit zou zien.
ISBN: 9789076706948 • € 49,95 • 5-11-2021
• Levering voor rekening

De Smurfen Hc01.
De Smurf Die Bang Is
In Het Donker
Eerste stripverhaaltjes om zelf te lezen
Peyo
Uitg: Standaard Uitgeverij
Kinder album
NUR: 287
Hardback
Pag: 40
Bange Smurf heeft schrik in het donker. Hij
kan niet slapen en houdt ook alle andere
Smurfen wakker. Maar de Smurfen zouden
de Smurfen niet zijn als ze niet naar een
oplossing zouden zoeken. En ze hebben
heel wat ideeën… Een stripverhaal dat je
helpt om je angsten onder ogen te komen
en te overwinnen.Gloednieuwe leesreeks
voor...
ISBN: 9789002273537 • € 9,99 • 9-11-2021
• Levering voor rekening

De Smurfen Hc02.
De Smurf Bij Wie
Alles Misloopt
Eerste stripverhaaltjes om zelf te lezen
Peyo
Uitg: Standaard Uitgeverij
Kinder album
NUR: 287
Hardback
Pag: 40
Niemand wil de hulp van Klungelsmurf…
hij doet alles verkeerd. Hierdoor voelt
hij zich vaak overbodig. Maar op een dag
vertrouwt Grote Smurf hem een belangrijke opdracht toe… Een stripverhaal dat je
leert vertrouwen in jezelf te hebben. Het
dossier achteraan in het boek geeft tips om
zelfvertrouwen op te bouwen.Gloednieuwe
leesreeks...
ISBN: 9789002273544 • € 9,99 • 9-11-2021
• Levering voor rekening

Abominations Hc00.
Bjorn Hurri
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 224

Hou je van horror en fantasy? Hier zijn
beide! In Abominations vind je meer dan
200 pagina's met wezens en personages
gemaakt door Bjorn Hurri. Hij is een
bekroond conceptartiest en artdirector,
hij heeft voor alle grote uitgevers gewerkt
en met meer dan 100 titels op zijn naam
(waaronder games als Horizon: Zero Dawn,
Alien Isolation, God of War...
ISBN: 9791096315970 • € 45,00 • 10-11-2021
• Levering voor rekening
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Adventureman 01.
Het Einde En Alles
Daarna
Terry Dodson
Fraction, Matt

Angelique 03.
Complot In Het
Paleis
Francesca Pistelli
Adragna, Giula

Conan
De Avonturier Hc07.
Rode Spijkers
Olivier Vatine
Hautiere, Regis

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

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

Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Tik, tak, tik tak... De klok slaat het noodlottige uur van de laatste confrontatie
tussen Adventureman en zijn rivaal, Baron
Bizar. In een titanisch duel zetten de
hoofdrolspelers hun broeders, de helden
en schurken in. Maar de regel is onverbiddelijk: de helden zullen winnen. Het goede
wint namelijk altijd. Maar deze keer wordt
Adventureman...

Aan het hof van Lodewijk XIV was de
uitspraak "Alles om de koning een plezier
te doen". Pauline en Cecile, nu Gravin van
Altafuente, bewegen zich vrijelijk in deze
omgeving. Doordat zij de koning weten te
behagen, wekken de jaloezie van Madame
de Montespan. Dan raakt het kistje van de
koningin zoek en wordt Agnes, hofdame en
vriendin van Cecile,...

Conan de huursoldaat arriveert in de
landen van Darfar, waarvan het grondgebied bijna volledig bedekt is door een
enorm bos. Samen met de woeste krijger
Valeria en na een botsing met een verschrikkelijke draak, gaat de Cimmeriër
vervolgens op weg naar een schijnbaar
verlaten, versterkte stad. Maar het duo zal
snel ontdekken dat er een verborgen...

ISBN: 9789463738590 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738682 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738552 • € 19,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

Adventureman 02.
Het Einde En Alles
Daarna
Terry Dodson
Fraction, Matt
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 80

Black Sheep
Squadron 03.
De Dood Volgens
Boyington 3/6
Jean-Michel Arroyo
Veys, Pierre

Conan
De Avonturier Hc08.
De Priesters Van De
Zwarte Kring
Park Jae Kwang
Runberg, Sylvain

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

Uitg: Dark Dragon Books
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Tik, tak, tik tak... De klok slaat het noodlottige uur van de laatste confrontatie
tussen Adventureman en zijn rivaal, Baron
Bizar. In een titanisch duel zetten de
hoofdrolspelers hun broeders, de helden
en schurken in. Maar de regel is onverbiddelijk: de helden zullen winnen. Het goede
wint namelijk altijd. Maar deze keer wordt
Adventureman...

In 1943 hebben de Japanners niet veel
geluk. Ten eerste is er de komst van een
uitmuntend vliegtuig: de beruchte Corsair.
Hun Zero’s zijn te licht om het op te nemen
tegen zo’n monster. Ten tweede zit in een
van die Corsairs... Boyington! Zijn scherpe
brein staat nooit stil en heeft maar één
doel: de Japanners terug naar huis schoppen, en...

Conan de huursoldaat arriveert in de
landen van Darfar, waarvan het grondgebied bijna volledig bedekt is door een
enorm bos. Samen met de woeste krijger
Valeria en na een botsing met een verschrikkelijke draak, gaat de Cimmeriër
vervolgens op weg naar een schijnbaar
verlaten, versterkte stad. Maar het duo zal
snel ontdekken dat er een verborgen...

ISBN: 9789463738606 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738651 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738569 • € 19,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

Anaxilea Hc01.
Jeronaton
Seiter, Roger
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 80

Black Sheep
Squadron 04.
Corsair Tegen Zero
4/6
Jean-Michel Arroyo
Veys, Pierre
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Darryl Open Wereld
01.
Krystel
Guerin, Remi
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 80

De Trojaanse oorlog is zojuist geëindigd
met een bloedbad waaraan maar weinig
Trojanen zijn ontsnapt. Ook de koningin
van de amazones Penthesileia werd tijdens
een gevecht met Achilles gedood. De Amazones kunnen niet zonder een soeverein
blijven. Ze moeten dringend beslissen tussen drie kandidaten voor de troon: Képès,
Anaxilea en Lysipee. Volgens...

In 1943 hebben de Japanners niet veel
geluk. Ten eerste is er de komst van een
uitmuntend vliegtuig: de beruchte Corsair.
Hun Zero’s zijn te licht om het op te nemen
tegen zo’n monster. Ten tweede zit in een
van die Corsairs... Boyington! Zijn scherpe
brein staat nooit stil en heeft maar één
doel: de Japanners terug naar huis schoppen, en...

“Informatie moet worden geschreven en
gedeeld” In de hele Open wereld is Darryl
een legende, de belangrijkste journalist van
de krant 'De Wachter'. Hij kan de realiteit
te doorkruisen en door de 'Grijzewereld'
reizen. Darryl werd beroemd door artikelen die verslag deden van zijn avonturen.
Maar Darryl is niet alleen een avonturier,
hij heeft ook...

ISBN: 9789463738545 • € 24,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738668 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738613 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud
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Darryl Open Wereld
02.
Krystel
Guerin, Remi
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 80

De Schaduwen Van
De Sierra Madre 03.
El Dedo De Dios
Daniel Brecht
Nihoul, Philippe

Soames & Co 01.
De Vlucht Van De
Condor
Anco Dijkman
Post, Jacques

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

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

“Informatie moet worden geschreven en
gedeeld” In de hele Open wereld is Darryl
een legende, de belangrijkste journalist van
de krant 'De Wachter'. Hij kan de realiteit
te doorkruisen en door de 'Grijzewereld'
reizen. Darryl werd beroemd door artikelen die verslag deden van zijn avonturen.
Maar Darryl is niet alleen een avonturier,
hij heeft ook...

De terugkeer van de Twilight Western!
Nu de Apaches zijn vrouw Lupe hebben vermoord en de jonge James hebben
ontvoerd, kan Moroni Fenn aan nog maar
Ã©Ã©n ding denken: zijn zoon terugvinden. Terwijl BuÃ¯ en Meri hun best doen
het spoor van de Apaches op te pikken,
probeert Fenn vrijwilligers te vinden die
hen kunnen helpen. Een club rijke...

Een hervonden en hernieuwde klassieker!
Najaar 1940, Londen. Vrijwel dagelijks
klinkt het luchtalarm, gevolgd door bombar-dementen van de Luftwaffe. De Duitse
Blitz is in volle gang. In deze chaotische
sfeer gaan Soames en zijn collegaâ€™s van
de Engelse contraspionagedienst op zoek
naar een levensgevaarlijke Duitse spion,
codenaam Condor. Met...

ISBN: 9789463738620 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738675 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738354 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

De Laatste God 01.
Boek 1 Van De Fellspyre Kronieken
Riccardo Federici
Kennedy Johnson,
Philip
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Elvis Presley Hc00.
Een Biografie
Fabrice Le Henanff
Chanoinat, Philippe
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 80

Soames & Co Hc00.
De Vlucht Van De
Condor
Anco Dijkman
Post, Jacques
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 52

De laatste God vertelt het verhaal van
twee gemeenschappen van helden die
worstelen met dezelfde dreiging... 30 jaar
na elkaar. De ene groep zal hun wereld
verdoemen, de andere moet hem redden.
Dertig jaar geleden reisde een groep helden
buiten de grenzen van hun schepping en
doodde de laatste levende god, waardoor
het rijk van Cain Anuun werd...

Als hij in 1954 de Sun Studios binnenstapt
om zijn eerste single op te nemen, kan
Elvis zich nog lang niet voorstellen dat
hij een revolutie teweeg zal brengen in de
muziek en de jeugd over de hele wereld
wakker zal schudden. Dit stripboek vertelt
het verhaal van een jonge jongen die van
niets komt en de grootste ster ter wereld
wordt. Tot op de...

Een hervonden en hernieuwde klassieker!
Najaar 1940, Londen. Vrijwel dagelijks
klinkt het luchtalarm, gevolgd door bombar-dementen van de Luftwaffe. De Duitse
Blitz is in volle gang. In deze chaotische
sfeer gaan Soames en zijn collegaâ€™s van
de Engelse contraspionagedienst op zoek
naar een levensgevaarlijke Duitse spion,
codenaam Condor. Met...

ISBN: 9789463738576 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738538 • € 24,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738347 • € 24,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

De Laatste God 02.
Boek 2 Van De Fellspyre Kronieken
Riccardo Federici
Kennedy Johnson,
Philip
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Love 05.
De Mastiff
Frederico Bertolucci
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 80

Spider-Man Deadpool 01.
Itsy Bitsy
Ed Mcguinness
Kelly, Joe
Uitg: Dark Dragon Books
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

De laatste God vertelt het verhaal van
twee gemeenschappen van helden die
worstelen met dezelfde dreiging... 30 jaar
na elkaar. De ene groep zal hun wereld
verdoemen, de andere moet hem redden.
Dertig jaar geleden reisde een groep helden
buiten de grenzen van hun schepping en
doodde de laatste levende god, waardoor
het rijk van Cain Anuun werd...

Australië is een soort tijdcapsule waar de
schoonheid van de wereld nog is beschermd. Het dagelijkse leven van een even
kalme als meedogenloze natuur, levend
volgens zijn eigen ritmes en instincten in
immense en nog steeds verlaten landschappen.Kangoeroes, buidelratten en
koala's delen hun verhalen met ons in een
werk tussen fictie en...

Neem een ??klein beetje Spidey en een
vleugje Deadpool, haal de Y-chromosomen
weg, mix het allemaal en wat krijg je? Peter Parker en Wade Wilsons ergste nachtmerrie: de moorddadige, verwarde mejuffrouw genaamd Itsy Bitsy! De dochter van
onze twee helden is sterker dan zij, sneller
dan zij en heeft serieus heftige daddyissues. Welke gekke geest...

ISBN: 9789463738583 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738637 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738705 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening
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Spider-Man Deadpool 02.
Itsy Bitsy
Ed Mcguinness
Kelly, Joe

Agent 327
Integraal Hc08.
1986-2021 8/8
Martin Lodewijk
& Friends

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

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

Dating For Geeks 12.
Old School
In technicolor
Kenny Rubenis
Uitg: Uitgeverij L
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Neem een klein beetje Spidey en een
vleugje Deadpool, haal de Y-chromosomen
weg, mix het allemaal en wat krijg je? Peter Parker en Wade Wilsons ergste nachtmerrie: de moorddadige, verwarde mejuffrouw genaamd Itsy Bitsy! De dochter van
onze twee helden is sterker dan zij, sneller
dan zij en heeft serieus heftige daddyissues. Welke gekke geest...

Voor wie de dossiers van Agent 327 ‘het
geweten van Nederland’ niet kent: Agent
327, die in werkelijkheid Hendrik IJzerbroot heet, is het geesteskind van auteur
Martin Lodewijk (1939), die ook naam en
faam geniet als bedenker en scenarioschrijver van de immens populaire sf & fantasyreeks Storm. Voor zijn gehele oeuvre
ontving Lodewijk in...

Dating. Als ouderwetse romanticus op zoek
naar een “huisje, boompje, beestje” moet
je wel. Maar wat als de huisvrouw van je
dromen liever gewoon zelf blijft werken,
en bovendien veel meer verdient dan jij? Of
als je ideale ouderwetse échte man alleen
maar bezig is met nieuwerwetse technologie en juist heel woke is? Dating for
Geeks is een strip...

ISBN: 9789463738712 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867590 • € 32,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088866036 • € 9,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening

Urban 05.
Schizo Robot
Roberto Ricci
Brunschwig, Luc
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 80

Agent 327
Integraal Lu08.
1986-2021
Luxe Editie 8/8
Martin Lodewijk
& Friends

De Wouden Van
Opaal 12.
De Verbolgen
Vonkel
Stefano Martino
Arleston, Christophe

Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 361
Hardback
Pag: 208

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

De pret op Plezierpiek neemt drastisch af
na een nieuwe terroristische aanslag, in
opdracht van Merenia Colton en haar familie. De "vakantiegangers" blijven de stad
ontvluchten en Springy Fool en A.L.I.C.E.
proberen de rust en het vertrouwen te
herstellen. Maar de de federatie besluit ter
plaatse het heft in eigen handen te nemen.
Het lijkt erop...

Voor wie de dossiers van Agent 327 “ het
geweten van Nederland” niet kent: Agent
327, die in werkelijkheid Hendrik IJzerbroot heet, is het geesteskind van auteur
Martin Lodewijk (1939), die ook naam en
faam geniet als bedenker en scenarioschrijver van de immens populaire sf & fantasyreeks Storm. Voor zijn gehele oeuvre
ontving Lodewijk in...

ISBN: 9789463738941 • € 9,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867606 • € 89,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening

Verboden Te
Sterven Hc00.
Patrick Cornelis
Thys, Tom
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

In het kielzog van de corona pandemie
Een onverklaarbare mutatie van het
coronavirus (de Lynch-variant) zorgt voor
een quasi 100% mortaliteit bij de besmette
wereldbevolking. Slechts twee dingen
onderscheiden ons, mensen, van dieren.
Waar dieren zich louter laten leiden door
hun instincten, beschikken wij over een
moreel kompas. Althans, dat...
ISBN: 9789464361032 • € 19,95 • 10-11-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Cor Morelli 03.
Beulskind
Aloys Oosterwijk
Uitg: Uitgeverij L
Avontuur album
NUR: 361
Paperback
Pag: 48

Rechercheur Cor Morelli mijmert graag na
over onopgeloste zaken, de zogenaamde
open dossiers. Intrigerende cold cases die
na tal van jaren nog steeds een mysterie
zijn. Maar terwijl hij in het duister tast
krijgt de lezer net dat stukje extra informatie waardoor de dossiers alsnog een open
boek blijken te zijn.
ISBN: 9789088867507 • € 9,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening

Luksand, Darko's erfgenaam, bezoekt in
het geheim de Academie van het Licht om
magie te studeren. Tegelijkertijd zijn Altaï
en Rodombre op zoek naar een geleerde die
de stokken kan ontcijferen die het waargebeurde verhaal van Darko vertellen. En
hen kan leiden naar een bijzondere schat.
ISBN: 9789088867385 • € 9,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening

De Wouden Van
Opaal Hc12.
De Verbolgen
Vonkel
Stefano Martino
Arleston, Christophe
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48
Luksand, Darko's erfgenaam, bezoekt in
het geheim de Academie van het Licht om
magie te studeren. Tegelijkertijd zijn Altaï
en Rodombre op zoek naar een geleerde die
de stokken kan ontcijferen die het waargebeurde verhaal van Darko vertellen. En
hen kan leiden naar een bijzondere schat.
ISBN: 9789088867392 • € 19,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening
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Driftwereld 03.
Een Verhaal Over
Een Heks 3/3
Ken Broeders
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 361
Paperback
Pag: 56

Het Keizerrijk Trigië
Integraal Hc04.
Integrale Editie 4/7
Don Lawrence
Butterworth, Mike

De Legendariërs Het Begin 04.
Shimy
Nadou
Sobral, Patrick

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 361
Hardback
Pag: 196

Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Driftwereld, een verborgen wereld waar
fabelachtige wezens leven, wordt bedreigd
door een heks. Gedreven door haat laat ze
een spoor van vernieling en dood achter
zich totdat de bewoners van Driftwereld
de eindstrijd met haar aangaan. Een verhaal over een heks is het derde deel uit de
Driftwereld-trilogie, waarin Ken Broeders
je meeneemt op een...

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

Shimy is de mysterieuste van alle Legendariërs. Zij is ook het personage van de
hoofdreeks waar Patrick Sobral voorlopig
het minst over heeft prijsgegeven. In dit
deel ontdek je haar elfenwereld en de
unieke cultuur van haar wereld, de wetten,
de regels, de fauna en de volkeren die er
wonen, en dat allemaal in de verbluffende
tekenstijl van...

ISBN: 9789088867583 • € 9,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867613 • € 32,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463068383 • € 7,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

Driftwereld Hc03.
Een Verhaal Over
Een Heks 3/3
Ken Broeders
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 361
Hardback
Pag: 56

Het Keizerrijk Trigië
Integraal Lu04. Luxe
Integrale Editie 4/7
Oplage 200 stuks
Don Lawrence
Butterworth, Mike
Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 361
Hardback
Pag: 196

De Legendariërs 15.
Onmogelijke Liefde
Patrick Sobral
Uitg: Silvester
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Driftwereld, een verborgen wereld waar
fabelachtige wezens leven, wordt bedreigd
door een heks. Gedreven door haat laat ze
een spoor van vernieling en dood achter
zich totdat de bewoners van Driftwereld
de eindstrijd met haar aangaan. Een verhaal over een heks is het derde deel uit de
Driftwereld-trilogie, waarin Ken Broeders
je meeneemt op een...

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

Het vijftiende deel van Ã©Ã©n van de
leukste, spannendste en populairste jeugdstrips van Frankrijk! Shimy is ongerust.
Gruizel had al ruim een week terug moeten zijn. Wat als hem iets is overkomen?
Het antwoord laat niet op zich wachten.
Daar komt hij al aangestoven. Maar, verrassing hij komt niet alleen, daar heb je
zijn verloofde! En...

ISBN: 9789088867569 • € 19,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789088867620 • € 89,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463067324 • € 7,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

Driftwereld Lu03.
Een Verhaal Over
Een Heks Luxe Editie 3/3
Oplage 500
exemplaren
Ken Broeders

Conquests 05.
Enorus
Stephane Crety
Jarry, Nicolas

Een Wind Van
Vrijheid 01. Boek 1
Roberto Zaghi
Thirault, Philippe

Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 68

Uitg: Silvester
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Uitg: Uitgeverij L
Fantasy album
NUR: 361
Hardback / Pag: 88
Driftwereld, een verborgen wereld waar
fabelachtige wezens leven, wordt bedreigd
door een heks. Gedreven door haat laat ze
een spoor van vernieling en dood achter
zich totdat de bewoners van Driftwereld
de eindstrijd met haar aangaan. Een verhaal over een heks is het derde deel uit de
Driftwereld-trilogie, waarin Ken Broeders
je meeneemt op een...

In de toekomst bestaat de mensheid uit vijf
kolonies. Hun armadaâ€™s met ruimteschepen zetten koers naar vijf exoplaneten.
Deze werelden worden bevolkt door intelligente levensvormen. Wie wil overleven
heeft maar Ã©Ã©n keuze: veroveren. De
Canadese ruimtevloot bevindt zich in een
baan om de planeet Enorus. De autoriteiten geven aan op zoek te...

Maak kennis met Nestor Makhno, een van
de iconische helden van de OekraÃ¯ense
revolutie! Oekraïne, begin van de 20ste
eeuw. Nestor Makhno, een door een gegoede burgerfamilie geadopteerde telg uit
een arm boerengeslacht, heeft moeite om
zijn plaats te vinden in de meedogenloze
wereld die door de rijken wordt beheerst.
Dit is het verhaal van een...

ISBN: 9789088867576 • € 49,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463068055 • € 9,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463067676 • € 9,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening
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Een Wind Van
Vrijheid 02. Boek 2
Roberto Zaghi
Thirault, Philippe
Uitg: Silvester
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Frigiel En Fluffy
05. Het Onbekende
Eiland
Minte
Frigiel
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

I.S.S. Snipers 01.
Reid Eckart
Erwan Seure-Le Bihan
Istin, Jean-Luc
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 72

Maak kennis met Nestor Makhno, een van
de iconische helden van de Oekraïense
revolutie! Oekraïne, begin van de 20ste
eeuw. Nestor Makhno, een door een gegoede burgerfamilie geadopteerde telg uit
een arm boerengeslacht, heeft moeite om
zijn plaats te vinden in de meedogenloze
wereld die door de rijken wordt beheerst.
Dit is het verhaal van een...

De officiële stripreeks van de Minecrafthelden op Youtube! Na hun overwinning
op de IJskoning vertrekken Frigiel en zijn
vrienden op expeditie om de mysteries van
de Farlands te ontsluieren. Maar niet alles
gaat zoals voorzienâ€¦ Frigiel, Fluffy, Abel
en Alice zijn dan wel de sterren van hun
dorp, maar ze verlangen nog steeds naar
avontuur. Om...

50% ORGANISCH, 50% MACHINE, 100%
KILLER! We dienen de grootste schoften,
de Federatie der Verenigde Planeten. Wij
zijn de besten, in staat een vlieg op de
grond te treffen vanuit een spacecruiser in
een baan om de aarde. Ik ben I.S.S. Sniper
Reid Eckart. Ze noemen me "Stock", want
ik zaai dood en verderf, en overal waar ik
mijn smerige laarzen...

ISBN: 9789463067690 • € 9,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463068338 • € 7,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463068253 • € 9,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

Er Was Eens...
De Mens 06.
Het Tijdperk Van
Leonardo Da Vinci
Jean Barbaud
Gaudin, Jean-Charles
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Golgotha 01.
De Arena Der
Verdoemden
Enrique Breccia
Bollee, Laurent-Frederic

Kale Kop 05.
De Handen Uit De
Mouwen
Serge Ernst
Zidrou

Uitg: Silvester
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

De stripadaptatie van de tekenfilmserie
van Albert Barillé Duik in de fascinerende
geschiedenis van de mensheid, verteld
door de geleerde Maestro, in gezelschap
van Pieter, Pieternel, Dik en de dolkomische Naarling en Dwerg. Een speelse manier
om de geschiedenis te bestuderen, voor
nieuwe generaties en nostalgische volwassenen! In de 15e eeuw...

De lotgevallen van een gevallen gladiator
uit Pompeï, die zijn verloren eer probeert
terug te winnen. En tegelijkertijd nemen
de Romeinen een christen gevangen die onsterfelijk lijkt en van wie wordt beweerd
dat hij afkomstig is van een mysterieuze
vesting met de naam Golgotha, waar een
profeet met de naam Al-Azar zou leven die
over...

De grappige en vertederende avonturen
van een klein meisje dat een ziekenhuis
woont. Hallo, ik heet Zita. Zita Sayyah.
Maar hier, in ziekenhuis De Wafel, noemt
iedereen me ‘Kale Kop’. Ik woon hier nu
al 9 jaar. Wie doet beter? En dat komt allemaal door die smerige leukemie, maar
die stel ik niet aan je voorâ€¦ straks krijgt
ze jou ook nog te...

ISBN: 9789463068321 • € 7,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463068130 • € 9,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463068376 • € 8,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

Fabels Met Ballen
01.
Tebo
Uitg: Silvester
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Batman, Tarzan, Asterix, Luke Skywalker,
zombies, een onzedelijke wolf... Alle
karakters van de popcultuur zijn hier een
voorwendsel voor hilarische humor met
ballen van de hand van TeBo, tot nu toe
bekend om zijn fantastische jeugdstripboeken. Pijnlijk grappig!
ISBN: 9789463068352 • € 8,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

Het Dagboek Van
Cerise 05.
De Eerste Sneeuw Op
De Perseïden
Aurelie Neyret
Chamblain, Joris
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 282
Paperback
Pag: 80

Lulu En Nelson 01.
Op Weg Naar Afrika
Aurelie Neyret
Girard, Charlotte
Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 282
Paperback
Pag: 64

De dagboeken van Cerise vormen een serie
ontroerende onderzoeken die afwisselend
worden weergegeven als strip en als dagboekaantekeningen! Cerise is een elfjarig
meisje dat alleen met haar moeder woont.
Ze droomt ervan om schrijfster te worden
en is daarom begonnen met schrijven in
een dagboek! Haar favoriete onderwerp:
mensen, vooral...

Op scenario van Charlotte Girard en
Jean-Marie Omont, en met tekeningen van
Aurelie Neyret (Het dagboek van Cerise)
combineert deze trilogie op intelligente
wijze avontuur, standpunten en emoties, en dat alles met een educatief tintje.
Voorjaar 1964, Napels, Italië. De tienjarige
Lucia maakt met haar vader, Roberto, deel
uit van een...

ISBN: 9789463068444 • € 9,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463068468 • € 9,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening
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Pol 03.
Pol En De Kerstman
Thierry Capezzone
Sanderhagen, Per

Kutbeesten, De
Verzamelde Werken
Hc02.
Jan-Willem Spakman

Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

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

Amoras:
De Kronieken Van 09.
Het Verloren Eiland
Charel Cambré
Legendre, Marc
Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Nieuw avonturen van Pol en zijn vrienden!
Het is bijna kerst en Pol en zijn vriendjes
maken zich grote zorgen. Hoe moeten
ze hun verlanglijstjes naar de Kerstman
sturen, als er geen postkantoor is? Gelukkig zit Pol boordevol goede ideeën. In een
tweede avontuur probeert hij een kleine
struisvogel die niet in de Kerstman gelooft
van diens...

Raken we snel uitgepraat over misstanden
in het dierenrijk? Valt er nog wat te
ontdekken als natuurhatende ontdekkingsreiziger? Wij denken dat er nog genoeg te
klagen valt, dat er nog genoeg enge onderkruipers rondlopen om een tweede boek
mee vol te tekenen. En dat is precies wat
Jan-Willem Spakman heeft gedaan! Met
trots presenteren wij...

Aan de oevers van de Schelde fantaseren
Suske en Wiske over Sus Antigoon die er
lang geleden op weg naar de Grote Oceaan
met de Antverpia passeerde. Wanneer het
tijd wordt om naar huis te gaan, hebben
ze motorpech. Ze krijgen een lift, maar
belanden na een klapband in het water en
ontsnappen op het nippertje aan de dood.
De droombeelden die ze...

ISBN: 9789463068390 • € 7,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789493204126 • € 19,95 • 17-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002270772 • € 8,25 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

Robilar 01. Miauw!!
Sylvain Guinebaud
Chauvel, David
Uitg: Silvester
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Alex 40. Het Oog Van
De Minotaurus
Chrys Milien
Mangin, Valerie

Blacksad 06.
de maskers vallen
Juanjo Guarnido
Canales, Juan Diaz

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 60

Er was eens... Een koninkrijk. Een doodgewoon en welvarend koninkrijk. Het
had een kasteel, een koning, een prinses,
een boeman, een molenaar, zijn vrouw en
zonen, boeren... Kortom, een koninkrijk
dat in harmonie leefde, vredig en gelukkig,
tot alles op z'n kop werd gezet, de rollen
omgedraaid werden, vrede en geluk verruild werden, voor ruzie,...

Alex, een Galliër in dienst van Caesar! In
Rome sterft Servilia, de minnares van Julius Caesar en de moeder van Brutus, een
langzame dood. Ze wordt vergiftigd door
een juweel dat ze van de dictator heeft
gekregen. Caesar is ervan overtuigd dat hij
het doelwit van de vergiftiging was en laat
Brutus en zijn vrienden Alex en Enak de
Griekse koopman...

John Blacksad moet de voorzitter van een
door de maffia geïnfiltreerd syndicaat in
New York beschermen. Hij zal een onderzoek leiden dat bijzonder delicaat blijkt te
zijn… en vol verrassingen. In dit verhaal,
dat voor het eerst in twee albums wordt
verteld, ontdekken we het dagelijkse leven
van de arbeiders die belast zijn met de
aanleg van de...

ISBN: 9789463068093 • € 9,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789030377139 • € 8,99 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789085586432 • € 10,50 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

Te Paard 07. Van
Alle Markten Thuis
Miss Prickly
Dufreney, Laurent
Uitg: Silvester
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Alfa 16. Sherpa
Alain Queireix
Herzet, Emmanuel
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Blacksad Hc06.
de maskers vallen
Juanjo Guarnido
Canales, Juan Diaz
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Detective/Thrillers
NUR: 360
Hardback
Pag: 60

Bijou en zijn vrienden gaan naar een
ruiterbeurs. Dit jaar is het er een levendige
bedoening. Na de lange reis erheen kunnen
al onze lievelingshelden niet wachten om
zich uit te leven. Nou ja, niet allemaalâ€¦
Laten we hopen dat Rafal een beetje orde
op zaken kan houden. Door de ogen van de
vierbenige bewoners ontdek je een doldwaas leven op de...

Zhang Yuan, een Chinese klokkenluider,
wil zich bij het westerse kamp aansluiten,
maar op één voorwaarde: zijn dochter Meï
moet deel uitmaken van de reis. Tosca, Sybil en Alfa worden daarom naar Hong Kong
gestuurd om de jonge vrouw terug te halen
die verstoppertje op een zeer hoog niveau
speelt met de plaatselijke autoriteiten…
onder andere. Haar...

John Blacksad moet de voorzitter van een
door de maffia geïnfiltreerd syndicaat in
New York beschermen. Hij zal een onderzoek leiden dat bijzonder delicaat blijkt te
zijn… en vol verrassingen. In dit verhaal,
dat voor het eerst in twee albums wordt
verteld, ontdekken we het dagelijkse leven
van de arbeiders die belast zijn met de
aanleg van de...

ISBN: 9789463068406 • € 7,95 • 15-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064219047 • € 8,99 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789085586449 • € 17,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening
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Blake En Mortimer
28. De Laatste
Zwaardvis
Van Dongen / Berserik
Van Hamme, Jean
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Complete Indianenreeks Hc00. Strijd
Hans G. Kresse
Uitg: Arboris
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

De Kiekeboes 160.
Patient Zero
Dirk Stallaert
Merho
Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Op een Britse rijksweg rijdt een auto naar
de militaire luchthaven van Hasley. Aan
boord zit majoor Rupert Humbletweed, op
een geheime missie voor de Britse regering.
In de Centaur Club in Londen eet kapitein
Francis Blake een overgaar gebraden
rosbief met zijn vriend, professor Philip
Mortimer. Hij vertrouwt hem een uiterst
belangrijke operatie...

Hans G. Kresse werd beroemd met zijn
Eric de Noorman, maar van jongs af aan
lag zijn hart bij de Noord-Amerikaanse
indianen. Gedurende zijn meer dan 50 jaar
durende carrière zou hij regelmatig strips
over indianen maken, met als langste serie
De indianenreeks, waar hij negen delen
van schreef en tekende. Het tiende bleef
door zijn overlijden...

De mensheid herstelt van een wereldwijde
pandemie. Alles is weer zoals voorheen
en de Kiekeboes gaan met vakantie naar
het Noord-Franse Saint-Mallot-de-Bain.
Als Charlotte in haar eentje een ochtendwandeling maakt door de duinen is ze er
toevallig getuige van hoe oude bekende
Balthazar door twee mannen wordt
meegesleurd naar een bunker op het...

ISBN: 9789067371001 • € 10,50 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308849 • € 29,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002271519 • € 7,25 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

Blake En Mortimer
Hc28. De Laatste
Zwaardvis Bibliofiele Editie
Van Hamme
Jean
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Complete Indianenreeks Lu00. Strijd
Hans G. Kresse
Uitg: Arboris
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 160

De Killer Staatszaken Hc03.
Deel 3/3
Luc Jacamon
Matz
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Detective/Thrillers
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Op een Britse rijksweg rijdt een auto naar
de militaire luchthaven van Hasley. Aan
boord zit majoor Rupert Humbletweed, op
een geheime missie voor de Britse regering.
In de Centaur Club in Londen eet kapitein
Francis Blake een overgaar gebraden
rosbief met zijn vriend, professor Philip
Mortimer. Hij vertrouwt hem een uiterst
belangrijke operatie...

Hans G. Kresse werd beroemd met zijn
Eric de Noorman, maar van jongs af aan
lag zijn hart bij de Noord-Amerikaanse
indianen. Gedurende zijn meer dan 50 jaar
durende carrière zou hij regelmatig strips
over indianen maken, met als langste serie
De indianenreeks, waar hij negen delen
van schreef en tekende. Het tiende bleef
door zijn overlijden...

Het spetterende einde van deze eerste
cyclus! Een schuilplaats in Le Havre, een
dekmantel als dynamisch kaderlid, het
kantoorleven in al zijn pracht en praal
voor De Killer… Maar de Franse stedelijke
milieus blijken uiteindelijk net zo gewelddadig te zijn als de milieus die hij ‘schoonveegde’ toen hij nog voor zichzelf werkte.
Dit nieuwe deel van...

ISBN: 9789462108226 • € 37,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308856 • € 59,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789030377122 • € 14,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

Blake En Mortimer
Lu28. De Laatste
Zwaardvis - Luxe
Editie
Berserik, Van Dongen
Van Hamme, Jean
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64
Op een Britse rijksweg rijdt een auto naar
de militaire luchthaven van Hasley. Aan
boord zit majoor Rupert Humbletweed, op
een geheime missie voor de Britse regering.
In de Centaur Club in Londen eet kapitein
Francis Blake een overgaar gebraden
rosbief met zijn vriend, professor Philip
Mortimer. Hij vertrouwt hem een uiterst
belangrijke operatie...
ISBN: 9789067371018 • € 59,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

Prijzen zijn onder voorbehoud

De Buurtpolitie 15.
De Dikke, De Dunne
En De Korte
Nix

De Rode Ridder 272.
De Heksenjager
Fabio Bono
Legendre, Marc

Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

De poetsvrouw sluit 's avonds per ongeluk
het hele team op in het politiebureau en de
commissaris denkt dat het om een gijzeling
gaat. Terwijl ze ’s nacht in hun kantoor
bivakeren, wordt er ingebroken door een
dwerg via het ventilatiekanaal. Uit het
archief ontvreemdt hij een dossier over een
oude overval waarvan opbrengst nooit is...
ISBN: 9789002272097 • € 6,99 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

De Rode Ridder wordt geconfronteerd met
een wrede zielenwinner die onschuldige
slachtoffers door marteling dwingt om te
bekennen dat ze een verdrag met de duivel
sloten. Wanneer Uda, de keukenhulp van
vrouw Avin van hekserij beschuldigd
wordt, laat Johan zich in de gevangenis
werpen in de hoop dat hij het meisje tegen
haar folteraars zal kunnen...
ISBN: 9789002271595 • € 6,99 • 24-11-2021
• Levering voor rekening
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De Rode Ridder
Integraal Hc07.
De Biddeloo Jaren Integrale Editie
Karel Biddeloo
Vandersteen, Willy
Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 272

Fc De Kampioenen
116. De Knecht Van
Tante Eulalie
Tom Bouden
Leemans, Hec

Michel Vaillant
Seizoen 2 10.
Pikes Peak
Benjamin Beneteau
Lapiere, Denis

Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Onvermoeibaar trekt Johan, de Rode Ridder, ten strijde tegen schurken, monsters,
heksen, tovenaars, wrede tirannen en
boosaardige machten. Een strijd die hij,
ondanks de felle tegenstand, steeds met
glans weet te winnen. Vanaf album 37, De
wilde jacht, kreeg het team achter De Rode
Ridder versterking van Karel Biddeloo. In
1969 nam hij definitief...

DDT mag voorwaardelijk uit de gevangenis. Zijn moeder, Ma De Tremmerie,
heeft hem een baantje bezorgd op het
kasteel van gravin Eulalie de la Caisse
d'Epargne, Doortjes tante. DDT wordt haar
persoonlijke knecht, terwijl Ma De Tremmerie als kokkin aan de slag gaat. Enkele
dagen later blijkt dat tante Eulalie is
overleden. Pol en Doortje wonen samen...

In de familie Vaillant heeft iedereen zijn
eigen berg te beklimmen! Terwijl Steve
Warson betrokken is bij de Democratische
voorverkiezingen voor het Amerikaanse
presidentschap, maakt Jean-Michel een ultra-competitief prototype en werkt Patrick
aan de nieuwe Vaillante Grand Tourisme.
Françoise, de nieuwe algemeen directeur
van het bedrijf, probeert...

ISBN: 9789002268175 • € 34,99 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002271878 • € 6,99 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9782390600299 • € 8,99 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

Durango 18.
De Gijzelaar
Iko
Swolfs, Yves

Hartendiefjes 05.
de pestHeksen
Thomas Labourot
Beka

Uitg: Arboris
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Michel Vaillant
Seizoen 2 Hc10.
Pikes Peak
Benjamin Beneteau
Lapiere, Denis
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

De zeer succesvolle reeks Durango, een
serie voor de liefhebbers van de klassieke
western, is vanaf het begin geschreven
door Yves Swolfs en aanvankelijk ook door
hem getekend, maar tegenwoordig wordt
het tekenwerk verzorgd door de Italiaanse
artiest Iko (Giuseppe Ricciardi), die ook
bekend is van de serie Duisternis. We zijn
blij eindelijk weer...

Een nieuwe missie voor de Hartendiefjes.
Ga mee naar Japan om Naoko te redden,
een jong meisje dat door een heks wordt
belaagd. Raafje en Parel zijn geslaagd voor
hun examens! Vanaf nu zijn ze klaar om in
de mensenwereld geluk, vreugde en liefde
te gaan brengen… Helaas is één van hun
vriendinnen, die nogal verstrooid is, niet
geslaagd. En zoals...

In de familie Vaillant heeft iedereen zijn
eigen berg te beklimmen! Terwijl Steve
Warson betrokken is bij de Democratische
voorverkiezingen voor het Amerikaanse
presidentschap, maakt Jean-Michel een ultra-competitief prototype en werkt Patrick
aan de nieuwe Vaillante Grand Tourisme.
Françoise, de nieuwe algemeen directeur
van het bedrijf, probeert...

ISBN: 9789034308870 • € 9,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462108196 • € 7,50 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9782390600305 • € 16,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

Durango Hc18.
De Gijzelaar
Iko
Swolfs, Yves
Uitg: Arboris
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Lefranc 32.
De Rechtvaardige
Rechters
Francois Corteggiani
Alves, Christophe
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Nachtwacht 09.
De Machinegeest
Steve Van Bael
Van Gucht, Peter
Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

De zeer succesvolle reeks Durango, een
serie voor de liefhebbers van de klassieke
western, is vanaf het begin geschreven
door Yves Swolfs en aanvankelijk ook door
hem getekend, maar tegenwoordig wordt
het tekenwerk verzorgd door de Italiaanse
artiest Iko (Giuseppe Ricciardi), die ook
bekend is van de serie Duisternis. We zijn
blij eindelijk weer...

Een onderzoek naar de illegale kunsthandel tussen Vlaanderen en Parijs! Gent, in
het midden van de nacht, een man loopt
weg van de kathedraal. Het altaarstuk van
het Lam Gods is gestolen, maar iedereen
weet dat dat nep is. Waarom zou iemand
een vervalsing willen stelen? Lefranc
probeert het mysterie van deze diefstal te
ontrafelen en wordt...

Bij een hevig gevecht met een gevaarlijke demon ontsnapt Keelin maar op het
nippertje aan de dood. Gelukkig kan Vlad
erger voorkomen en wordt de demon
teruggestuurd naar de onderwereld.
Hoewel Keelin er vrij ongeschonden uitkomt, beslist de Hoge Raad om hen meer
bescherming te bieden. Daarvoor maken
ze gebruik van de diensten van...

ISBN: 9789034308887 • € 19,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789030377146 • € 8,99 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002272165 • € 6,99 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

20|Ready

to Read

Prijzen zijn onder voorbehoud

Nieuwe Stripuitgaven - Nederlandstalig
Noir Burlesque
Hc01. Deel 1/2
Enrico Marini
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Detective/Thrillers
NUR: 363
Hardback
Pag: 104

Piet Heyn Integraal
Hc00.
Met extra dossier
John Heijink
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 156

Robert En Bertrand
Integraal Hc03.
Willy Vandersteen
Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 224

Philadelphia, jaren 50. Een hotelkamer,
's nachts. Zittend in een armstoel, wacht
een man met een pistool in zijn hand. Zijn
naam is Slick en hij wacht op de komst van
Caprice, de vrouw die hem verraden heeft.
Als ze de deur opendoet, begrijpt Caprice
het meteen: hij is gekomen om wraak te
nemen. Een paar maanden eerder liep Slick
een kraak mis,...

John Heijink (Eindhoven, 1968) werkt
tegenwoordig aan een uit meerdere delen
bestaande albumcyclus rond Willem van
Oranje, maar voor hij daaraan begon
voltooide hij eerst de driedelige reeks Piet
Heyn, eveneens een historische strip over
een historische figuur die werkelijk heeft
bestaan. Van de drie delen verschijnt in
november bij Arboris een...

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

ISBN: 9789085586388 • € 22,50 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308917 • € 29,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002273827 • € 34,99 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

Peter Pan Integraal
Hc01.
Regis Loisel

Red Road Integraal
Hc00.
Derib

Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Western
NUR: 360
Paperback
Pag: 252

Suske En Wiske 360.
De Drijvende
Dokters
Luc Morjaeu
Van Gucht, Peter
Uitg: Standaard Uitgeverij
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Peter Pan wordt algemeen beschouwd als
een meesterwerk van Régis Loisel. Het
werd dan ook hoog tijd voor een integrale
uitgave van deze stripreeks! De geweldige
bewerking die Loisel maakte van het alom
bekende boek van James Matthew Barrie
maakt optimaal gebruik van de extra mogelijkheden die het medium stripverhaal
biedt ten opzichte van een...

Via deze geweldige sage volgt Derib het
lot van een familie, maar ook van een
volk dat hem dierbaar is: de Indianen van
Noord-Amerika. 150 jaar nadat de geest
van "Twice-Born" zich bij zijn voorouders
voegde, weet zijn achterkleinzoon Amos
niets van wanneer de groene weiden tot
zijn familie behoorden. Opgesloten in zijn
reserve nemen bier en...

Sidonia gaat aan de slag als vrijwilliger,
maar al snel merkt ze dat er een aantal
zaken niet in de haak zijn. Wanneer Sidonia de zaak wil onderzoeken, verdwijnt ze
spoorloos. Suske en Wiske snellen te hulp
maar komen tot hun ontzetting te laat om
tante te redden. En niet alleen het leven
van Sidonia staat op het spel, onze helden
moeten het...

ISBN: 9789034308894 • € 29,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462108219 • € 39,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789002271441 • € 7,25 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

Peter Pan Integraal
Lu01. Luxe Editie
Regis Loisel
Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 176

Robbedoes Door 20.
Emile Bravo: Hoop In
Bange Dagen 3/4 Het
Begin Van Het Einde
Emile Bravo
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 116

Thorgal 39. Neokóra
Frederic Vignaux
Yann
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Fantasy album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Peter Pan wordt algemeen beschouwd als
een meesterwerk van Régis Loisel. Het
werd dan ook hoog tijd voor een integrale
uitgave van deze stripreeks! De geweldige
bewerking die Loisel maakte van het alom
bekende boek van James Matthew Barrie
maakt optimaal gebruik van de extra mogelijkheden die het medium stripverhaal
biedt ten opzichte van een...

Hoop in bange dagen leest als een
echte roman die actie, humor, historische
waarheden en filosofische bespiegelingen
vermengt en één fundamentele vraag stelt:
"En wij, hoe zouden wij deze dramatische
periode zijn doorgekomen? Opportunistisch, heldhaftig... of gewoon menselijk?”
Terwijl Kwabbernoot er alles aan doet om
de zin van het leven te...

Weer thuis wacht Thorgal, Jolan en
Wolvin een onaangename verrassing. Ze
treffen Aaricia en de rest van het dorp betoverd aan. De daders zijn niemand minder
dan Kriss van Valnor en Aniël. De jonge
rode magiër is gewetenlozer dan ooit en is
belust op een nieuwe macht – het andere
deel van zijn erfenis, de wapens van de
Atlantiërs. Om hun mensen te...

ISBN: 9789034308900 • € 59,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439409 • € 10,50 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064219641 • € 8,99 • 24-11-2021
• Levering voor rekening
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Thorgal Hc39.
Neokóra
Frederic Vignaux
Yann

Panda,
De Avonturen Van
31. Integrale Editie
Marten Toonder

Batman 03.
The Batman's Grave
Brian Hitch
Ellis, Warren

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Uitg: Cliché
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 160

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

Weer thuis wacht Thorgal, Jolan en
Wolvin een onaangename verrassing. Ze
treffen Aaricia en de rest van het dorp betoverd aan. De daders zijn niemand minder
dan Kriss van Valnor en Aniël. De jonge
rode magiër is gewetenlozer dan ooit en is
belust op een nieuwe macht – het andere
deel van zijn erfenis, de wapens van de
Atlantiërs. Om hun mensen te...

Panda is een Nederlandse stripreeks
geschreven en getekend door Marten
Toonder. De tekststrip liep van 1946 tot en
met 1991. De hoofdpersoon is een antropomorfe panda die allerlei avonturen beleeft.
ISBN: 9789064382345 • € 57,50 • 30-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064219658 • € 16,95 • 24-11-2021
• Levering voor rekening

Batman wacht een nieuw mysterie. Hij
moet de geest doorgronden van het slachtoffer van een misdrijf... en voorkomen
dat hij in het lege graf naast zijn ouders
belandt. Kan de duistere ridder zich verplaatsen in een lijk met een aangevreten
gezicht?
ISBN: 9789463738903 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

Conquests 06.
Adonai
Bertrand Benoit
Jarry, Nicolas

Avengers: Infinity
07.
Stefano Caselli
Hickman, Jonathan

Batman 04.
The Batman's Grave
Brian Hitch
Ellis, Warren

Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

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

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

In de toekomst bestaat de mensheid uit vijf
kolonies. Hun armadaâ€™s met ruimteschepen zetten koers naar vijf exoplaneten.
Deze werelden worden bevolkt door intelligente levensvormen. Wie wil overleven
heeft maar één keuze: veroveren. De
Amerikanen hadden Vietnam, de Russen
zullen AdonaÃ¯ hebben! Op die planeet, in
het midden van een dichte,...

Om de wereld te redden van grotere
gevaren, moeten de Avengers ook groter
worden... Marvels grootste event nadert!
Thanos maakt zijn wereldschokkende
terugkeer en zijn legers vuren de openingsschoten af van een galactische oorlog
die zowel op aarde als in de verre ruimte
zal worden uitgevochten. Met onze helden
gevangen tussen beide veldslagen!...

ISBN: 9789463068079 • € 9,95 • 30-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738927 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

Batman wacht een nieuw mysterie. Hij
moet de geest doorgronden van het slachtoffer van een misdrijf... en voorkomen
dat hij in het lege graf naast zijn ouders
belandt. Kan de duistere ridder zich verplaatsen in een lijk met een aangevreten
gezicht?
ISBN: 9789463738910 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

I.S.S. Snipers 02.
Khol Murdock
Stephane Crety
Louis

Avengers: Infinity
08.
Stefano Caselli
Hickman, Jonathan

De Dominanten 03.
Aardschok
Marcial Toledano
Runberg, Sylvain

Uitg: Silvester
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

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

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

50% ORGANISCH, 50% MACHINE, 100%
KILLER! We dienen de grootste schoften,
de Federatie der Verenigde Planeten. Wij
zijn de besten, in staat een vlieg op de
grond te treffen vanuit een spacecruiser in
een baan om de aarde. De planeet Khaliste
24 is in de greep van de verraderlijke Gunnar, een bijgewerkt monster dat zelfs de
Snipers overtroeft! De...

Om de wereld te redden van grotere
gevaren, moeten de Avengers ook groter
worden... Marvels grootste event nadert!
Thanos maakt zijn wereldschokkende
terugkeer en zijn legers vuren de openingsschoten af van een galactische oorlog
die zowel op aarde als in de verre ruimte
zal worden uitgevochten. Met onze helden
gevangen tussen beide veldslagen!...

Het is tijd voor de laatste confrontatie.
Neal heeft vanaf het begin gelogen. Hij is
nooit in contact geweest met een ruimtestation, er is geen link gelegd met andere
verzetsgroepen en daarom weet niemand
of het mogelijk is om de Dominanten neer
te halen. Hij bereidt zich echter voor om
kernkoppen naar San Francisco te sturen,
waar een groot...

ISBN: 9789463068482 • € 9,95 • 30-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738934 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738835 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening
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De Mysterien Van
Maison Fleury Hc01.
De Nachtegaal
Gabriele Di Caro
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Klimt Hc00.
Marc Renier
Cornette, Jean-Luc
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64

Marco Polo Hc02.
Aan Het Hof Van De
Grote Khan
Fabio Bono
Clot, Christian
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Londen, eind 19e eeuw. Kort na de golf van
terreur veroorzaakt door de beruchte Jack
The Ripper, zet een nieuwe reeks moorden
East End in vuur en vlam. Commissaris
Barnes is vastbesloten om nog niet de
woede van de publieke opinie te ondergaan
en is vastbesloten het monster niet door
zijn handen te laten glippen. Het onderzoek brengt hem bij het...

Wenen, 1907. Gustav Klimt bezoekt het
huis van het Weense echtpaar Bloch-Bauer.
Zij koesteren een diepe vriendschap want
zij waren de enigen die zijn genialiteit
herkenden toen zes jaar eerder het schandaal van zijn schilderij La MÃ©decine
driekwart van de professoren van de
universiteit van Wenen tegen hem opzette.
Nu vraagt â€‹â€‹Ferdinand hem...

Het waargebeurde verhaal van de grootste
van alle reizigers. De Venetiaanse koopman
die ontdekker van de zijderoute werd,
ambassadeur en vervolgens werknemer in
dienst van keizer Kubilai Khan! Maar wat
weten we eigenlijk van zijn 25 jaar reizen
in de landen van de verschrikkelijke Mongolen? De verschillende missies die hij zou
volbrengen voor de...

ISBN: 9789463738767 • € 19,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738750 • € 19,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738743 • € 19,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

Hedge Fund 07.
Voor Al Het Goud In
De Wereld
Tristan Roulot
Henaf, Patrick
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Leather Stocking
Kronieken Hc03.
Ontariomeer
Georges Ramaioli
Fenimore Cooper,
James
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Normandië-Niemen
Oostfront
Squadron 05. Orjol
Giuseppe De Luca
Buendia, Patrice
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

De missie van Frank Carvale voor de CIA
was een groot succes: hij bracht een zware
slag toe aan de Chinese goudmarkt. Zodra
hij zijn patriottische plicht volbracht,
keert zijn natuurlijke aard meteen terug
en Frank is van plan de kastanjes uit het
vuur te halen dat hij zelf heeft aangewakkerd. Maar de handelaar vergeet een klein
detail: hoe...

The Leather Stocking Kronieken is een
bewerking van vijf romans van James
Fenimore Cooper, wiens werk â€˜The Last
of the Mohicansâ€™ het meest bekend is.
Het leven van Nathaniel Bumppo, alias
Leather Stocking is gevuld met avonturen
met zijn vrienden Chingachgook en zijn
zoon Uncas, de laatste van de Mohikanen.
Zijn toewijding en moed tijdens de...

Tekenaar Giuseppe De Luca weet op een
Hugaultiaanse manier vliegtuigen en ander
rollendmaterieel te tekenen. - Stripspeciaalzaak.be Juni 1943. De Franse piloten
beginnen hun weg te vinden aan het
Russische front. Ze zijn gewend geraakt
aan de vliegtuigen en de omgeving, zowel
de geografie als de mensen. De komst van
jonge piloten geeft weer...

ISBN: 9789463738828 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738774 • € 19,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738866 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

Jong Verzet 05.
De Spion Onder Ons
Otero
Dumanche
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Marco Polo Hc01.
De Jongen Die Zijn
Dromen Najaagt
Fabio Bono
Clot, Christian
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

NYC, 9/11
Steve Mccurry
Morvan, Jean-David
Uitg: Dark Dragon Books
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 136

September 1941. De Duitse inlichtingendienst probeert de netwerken van verzetsstrijders die zich proberen te organiseren te vernietigen. Doc, nog steeds in de
vrije zone, keert terug naar het dorp om
zijn vrienden weer te zien en in contact te
komen met het Hectornetwerk. AndrÃ©as
Folmer, een undercoveragent, sluit zich
ook bij hen aan. Operatie...

Het waargebeurde verhaal van de grootste
van alle reizigers. De Venetiaanse koopman
die ontdekker van de zijderoute werd,
ambassadeur en vervolgens werknemer in
dienst van keizer Kubilai Khan! Maar wat
weten we eigenlijk van zijn 25 jaar reizen
in de landen van de verschrikkelijke Mongolen? De verschillende missies die hij zou
volbrengen voor de...

Je hebt misschien de naam van de fotograaf Steve McCurry niet gehoord, maar
je kent zijn foto's zeker, inclusief zijn beroemde National Geographic-magazinecover
met het opvallende Afghaanse meisje met
haar groene ogen. Steve McCurry is een
van de grootste fotojournalisten van de
20e eeuw en blijft ons verbazen met zijn
observatievermogen, zijn...

ISBN: 9789463738958 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738736 • € 19,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9791096315017 • € 30,00 • 7-12-2021
• Levering voor rekening
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Terra Prohibita 01.
Eerste Bedrijf
Patrick Laumond
Filippi, Denis-Pierre
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

U-47 14.
Alliantie Van Het
Kwaad
Gerardo Balsa
Jennison, Mark

Buck Danny Classic
08.
Het Adelaarsnest
Andre Le Bras
Zumbiehl, Frederic

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

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Begin 20e eeuw. Een weelderige jungle.
Een verboden wereld. Engeland is verlaten
door zijn inwoners nadat het slachtoffer
werd van een mysterieuze biologische besmetting die ervoor zorgde dat de vegetatie
op een ongebreidelde en oncontroleerbare
manier degenereerde. Het eiland is in
quarantaine geplaatst en uitgeroepen tot
"Terra Prohibita". Maar...

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

Buck Danny en Mossad-agente Beate Akerman zijn op zoek naar Tumbler, die in de
Argentijnse bergen verdween aan boord
van de Sea Dart, en Sonny, die in een oud
kistje werd neergeschoten door plaatselijke
bandidos. Zijn zoektocht leidt het valse
echtpaar ‘Smith’ naar het kleine dorp Ciudad Verde, dat eruitziet alsof het uit een
Beierse ansichtkaart...

ISBN: 9789463738798 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738880 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439461 • € 8,99 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

Terra Prohibita 02.
Patient Zero
Patrick Laumond
Filippi, Denis-Pierre
Uitg: Dark Dragon Books
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Begin 20e eeuw. Een weelderige jungle.
Een verboden wereld. Engeland is verlaten
door zijn inwoners nadat het slachtoffer
werd van een mysterieuze biologische besmetting die ervoor zorgde dat de vegetatie
op een ongebreidelde en oncontroleerbare
manier degenereerde. Het eiland is in
quarantaine geplaatst en uitgeroepen tot
"Terra Prohibita". Maar...

Alex Senator
Integraal Hc01.
Eerste Cyclus
Thierry Demarez
Mangin, Valerie
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 192
Het gelauwerde personage van Jacques
Martin leeft verder als senator van Rome.
De nieuwe avonturen van de beroemde
held zijn van de hand van Valérie Mangin
en worden op onnavolgbare wijze in beeld
gebracht door Thierry Démarez. Een must!
ISBN: 9789030377511 • € 42,50 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

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

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 88

Derde deel van Enki Bilals grote sciencefictionverhaal. Terwijl de grote wereldwijde
bug de toegang tot digitale gegevens onmogelijk heeft gemaakt, is Kameron Obb, die
een verhoogd herinneringsvermogen heeft,
de prooi van hebzucht die uit alle hoeken
van de wereld komt. Opgejaagd over de
hele wereld door zowel regeringsautoriteiten als...
ISBN: 9789030377177 • € 20,95 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789463738804 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

U-47 13.
De Klauwen Van De
Ss
Gerardo Balsa
Jennison, Mark

Bug Hc03. Deel 3/3
Enki Bilal

Alleen 13.
Tijgerzielen
Gazzotti
Vehlmann
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

China Li Hc03.
De Dochter Van De
Eunuch
Jean-Francois Charles
Maryse
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Een geheime afdeling van de SS is op zoek
naar Kommandant Prien nadat deze getuige was van een bloedbad onder Joden in
Estland. De afdeling werkt in de schaduw
nauw samen met een handvol hooggeplaatste Britse autoriteiten in ruil voor politieke
macht in het naoorlogse Duitsland. Ze
bezitten een geducht wapen in de vorm
van een futuristische...

Dodji stemt toe de test van de Dolle
Meester af te leggen. Hij slaagt erin de
sleutel te stelen die portalen kan creëren.
Hij bevrijdt Melchior, zijn celgenoot,
die hem onthult dat hij en zijn vrienden
in Fortville ‘tijgerzielen’ zijn. Dat zijn
kinderen die weigeren te kiezen tussen de
families van Goed en Kwaad en die tussen
de twee clans zouden...

Middenin de revolutie vertelt Li ons over
de geschiedenis van China. Als we ons
verdiepen in het verleden van de eerbiedwaardige meneer Zhang begrijpen we waar
de getroebleerde persoonlijkheid vandaan
komt van de peetvader van de triade die
de jonge Li opvoedde. Sinds zijn kindertijd,
die hij doorbracht in de armen van zijn
moeder Moon, heeft de...

ISBN: 9789463738873 • € 9,95 • 7-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439485 • € 8,99 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789030376897 • € 17,95 • 8-12-2021
• Levering voor rekening
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Code Kimono 05.
Black Cat
Francis Nicole
Brouard, Jean-Yves
Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Garulfo Hc06.
De Prinses En De
Beesten
Maïorana
Ayroles
Uitg: Arboris
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 48

Kid Paddle 17.
Moet Ik Er Een
Tekening Bij Maken?
Midam
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Kimono is de code, de roepnaam, van de
11e Franse vloot en de hoofdpersonen van
de in deze reeks beschreven avonturen zijn
de marinepiloten die hun basis aanvankelijk op het vliegdekschip Clemenceau
hadden en later op de Charles de Gaulle
en vliegbasis Landivisiau.
In dit album
begint een nieuwe avonturencyclus, die te
maken heeft met een...

Het is Garulfo en prins Romuald gelukt de
kamer van prinses Hephylie te bereiken,
hoog in de kasteeltoren, maar helaas staat
niet de prinses, maar de geduchte Noémie
hen op te wachten. Ze zitten in de val en
hebben geen andere keus dan aan het toernooi mee te doen. Tegelijkertijd trekken
de in het kasteel aanwezige ridders eropuit
om prins Huon te...

Kid Paddle is niet alleen een echte pro in
videogames. Hij is ook een kind met een
zwak voor alles wat bloederig, slijmerig,
walgelijk... en grappig is! En op dat gebied
heeft hij werkelijk een overvloedige
verbeelding en schuwt hij niets. Dit alles
onder het afkeurende oog van zijn vader,
een vredelievende ambtenaar, en zijn zus
Carole, een...

ISBN: 9789034308948 • € 9,95 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308931 • € 19,95 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439478 • € 7,50 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

Code Kimono Hc05.
Black Cat
Francis Nicole
Brouard, Jean-Yves

Jerry Spring,
De Complete Hc04.
Zand En Golven
Jijé

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

Uitg: Arboris
Avontuur album
NUR: 360
Hardback

Sisters 16.
Doet Ze Het Of Doet
Ze Het Niet?
William
Cazenove, Christophe
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Kimono is de code, de roepnaam, van de
11e Franse vloot en de hoofdpersonen van
de in deze reeks beschreven avonturen zijn
de marinepiloten die hun basis aanvankelijk op het vliegdekschip Clemenceau
hadden en later op de Charles de Gaulle
en vliegbasis Landivisiau.
In dit album
begint een nieuwe avonturencyclus, die te
maken heeft met een...

Dat stripmaker Jijé zijn strip Jerry Spring
heel graag schreef en tekende blijkt wel
uit het hoge tempo waarmee hij vanaf het
begin (in 1954 in het weekblad Robbedoes)
zijn verhalen afleverde. Jijé, de man die
de leermeester is geweest van Franquin,
Morris, Will, Giraud en Mézières, was
van mening dat de inkleuringen van de
pagina’s afbreuk deden...

Als twee wervelwinden blazen de zussen
een wind van waanzin door dit stripboek!
Durf je of durf je niet? Dat is Marines
nieuwe favoriete spel. Ze speelt het de hele
dag door. Durf je of durf je niet een uur in
de koelkast te staan zonder mama’s citroentaart aan te raken? Durf je of durf je niet
als een eenhoorn verkleed naar het park te
gaan? Durf...

ISBN: 9789034308955 • € 19,95 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308962 • € 29,95 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462108233 • € 7,50 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

Garulfo 06.
De Prinses En De
Beesten
Maïorana
Ayroles

Jerry Spring,
De Complete Lu04.
Zand En Golven Luxe Editie
Jijé

Tango 06.
Op De Oevers Van De
Parana
Xavier
Matz

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

Uitg: Arboris
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 160

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

Het is Garulfo en prins Romuald gelukt de
kamer van prinses Hephylie te bereiken,
hoog in de kasteeltoren, maar helaas staat
niet de prinses, maar de geduchte Noémie
hen op te wachten. Ze zitten in de val en
hebben geen andere keus dan aan het toernooi mee te doen. Tegelijkertijd trekken
de in het kasteel aanwezige ridders eropuit
om prins Huon te...

Dat stripmaker Jijé zijn strip Jerry Spring
heel graag schreef en tekende blijkt wel
uit het hoge tempo waarmee hij vanaf het
begin (in 1954 in het weekblad Robbedoes)
zijn verhalen afleverde. Jijé, de man die
de leermeester is geweest van Franquin,
Morris, Will, Giraud en Mézières, was
van mening dat de inkleuringen van de
pagina’s afbreuk deden...

Tango hoopt dat de enige wapens die hij
nu nog zal opgraven, pre-inca pijlen zijn.
Maar een telefoontje later, is het weer tijd
om de ijzerwinkel boven te halen. Mike is
alleen in Iguazu, op de grens tussen drie
landen, met een ereschuld om in te lossen.
Hij heeft er geen idee van dat hij daardoor
in aanraking zal komen met een man die
op de grens...

ISBN: 9789034308924 • € 9,95 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789034308979 • € 59,95 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789064219702 • € 8,99 • 8-12-2021
• Levering voor rekening
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Nieuwe Stripuitgaven - Nederlandstalig
Tango Hc06.
Op De Oevers Van De
Parana
Philippe Xavier
Matz
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56
Tango hoopt dat de enige wapens die hij
nu nog zal opgraven, pre-inca pijlen zijn.
Maar een telefoontje later, is het weer tijd
om de ijzerwinkel boven te halen. Mike is
alleen in Iguazu, op de grens tussen drie
landen, met een ereschuld om in te lossen.
Hij heeft er geen idee van dat hij daardoor
in aanraking zal komen met een man die
op de grens...
ISBN: 9789064219955 • € 16,95 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

Vesper Hc01.
De Amazone
Jeremy Petiqueux
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Fantasy album
NUR: 360
Hardback
Pag: 56

Blake en Mortimer 75 jaar!
Kapitein Francis Blake en professor Philip Mortimer zijn de geesteskinderen van Edgar P. Jacobs. De strip verscheen voor het eerst
in het Belgische stripblad Tintin in 1946. In Nederland verschenen
de verhalen vanaf 1946 in Kuifje Weekblad en vanaf 1964 in Pep/
Sjors. De serie volgt de avonturen van de vrienden professor
Philip Mortimer en kapitein Francis Blake, een spion bij de MI5.
Hoewel de strip is genoemd naar beide hoofdpersonen, is professor Philip Mortimer de belangrijkste hoofdpersoon. Het is Mortimer
die vaak in moeilijke situaties belandt, waarna hij hulp krijgt van
zijn vriend kapitein Francis Blake. De verhalen spelen zich af in de
jaren 40 tot begin jaren 60.

Haar naam is Vesper. Haar bijnaam is ‘de
amazone van de Nyx-ridders’. Vesper is
een hybride; half mens en half chimaera.
De hemelse taal die ze spreekt geeft haar
fabelachtige, magische krachten. Met die
krachten helpt ze prins Crimson Nyx de
aanval van de Sorajis af te slaan en het
koninkrijk Sylvaestris te redden. Vesper en
Crimson dromen er...
ISBN: 9789085586425 • € 19,95 • 8-12-2021
• Levering voor rekening

Kappie 102.
Kappie En De Prins
Van Proeth
Jan Van Haasteren
Toonder & Van Banda
Uitg: Stripstift
Klassiek album
NUR: 360
Paperback
Pag: 96
De Kraak gaat voor anker in Proeth, de
broeierige hoofdstad van het gelijknamige
woestijnrijk. Daar maken ze kennis met
de Leeuw der Leeuwen, oftewel de koning
van Proeth. De oosterse vorst is zo onder
de indruk van Kappies stomtoevallige kennis van de plaatselijke gewoonten dat hij
de sleepboot- kapitein op weinig zachtzinnige wijze de opvoeding...
ISBN: 9789074539883 • € 12,50 • 15-12-2021
• Levering voor rekening

Kapitein Haddock 80 jaar!
Kapitein Archibald Haddock is een van de belangrijkste personages in de stripverhalen van Kuifje van de Belgische striptekenaar
en scenarist van stripverhalen Hergé (1907-1983). Vanaf De krab
met de gulden scharen, het in 1941 gepubliceerde negende album
in de reeks, is hij (met de hond Bobbie) de vaste metgezel van
Kuifje. Kapitein Haddock is de stereotiepe figuur van de vloekende
en aan whisky verslaafde zeebonk.
Na De krab met de gulden scharen draait de stripreeks niet meer
echt om Kuifje en Bobbie, maar vooral om Kuifje en Haddock. De
kapitein heeft vanaf dan de plaats van Bobbie als belangrijkste
metgezel overgenomen.
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EEN NIEUWE REEKS VAN DE MAKERS VAN CONQUESTS

50% ORGANISCH
50% MACHINE
100 % KILLER

SC DEEL 1+2
NOVEMBER
2021

WWW.SILVESTERSTRIPS.COM

30 JAAR
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Strips Herdrukken
Franka 18. Kidnap
Henk Kuijpers
Uitg: Franka BV
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Franka wordt aangesproken door idool Efa.
Tijdens diens kennismaking en kortstondige samenwerking wordt Efa's dochter
ontvoerd. Franka wordt als koerier ingeschakeld om het losgeld over te brengen.
ISBN: 9789076706184 • € 10,50 • 29-9-2021
• Levering voor rekening

Alleen 10. De
Ontsterfmachine
Bruno Gazzotti
Vehlmann, Fabien

De Muziekdoos 01.
Welkom In Pandoria
Gijé
Carbone

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 362
Paperback
Pag: 56

Gescheiden van elkaar staan de vijf helden
nu echt alleen voor huiveringwekkende
avonturenNa een eindeloze tocht door de
sneeuwbuien gaan Terry en de Meester
van de messen schuilen in een gigantische
hangar. Daar krijgt Terry een briljant idee:
als ze nu eens een ontsterfmachine bouwen waardoor ze kunnen terugkeren naar
de wereld van de Levenden?...

Nola wordt acht en krijgt van haar papa
een sneeuwbol met muziek cadeau. Ze is
dolblij met de bol, die nog van haar pas
overleden mama is geweest. Maar binnenin zit Andrea opgesloten, een piepklein
meisje dat haar hulp inroept. Nola wordt
zelf ook klein, kruipt in de doos en ontdekt
er een wonderbaarlijke wereld... Maar de
tijd dringt: Mathilda,...

ISBN: 9789031434596 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031436439 • € 7,50 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Franka 19. Het
Zwaard Van Iskander
Henk Kuijpers

Atom Agency Hc01.
De Juwelen Van
Begum
Olivier Schwartz

Uitg: Franka BV
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback

Het geluk lacht Franka toe. Met Rix kan ze
erop los stoeien. Rollebollen. Een toekomst
opbouwen. Genieten. Kortom léven. Totdat
Laura haar vraagt een klus te klaren. Om
het zwaard van Iskander te gaan ophalen
voor Laura's nieuwste vriendje waar ze
smoor op is. D'r azen echter anderen op
dit belangrijke archeologische stuk. De
opdracht lijkt moeilijker te zijn -en vooral
gevaarlijker- dan ze eerst vermoedde.
ISBN: 9789076706276 • € 10,50 • 29-9-2021
• Levering voor rekening

Adler, De Twee Koppige Adelaar 01.
Een Leugentje Om
Bestwil 1/2
Damien Andrieu
Buendia, Patrice
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Historisch
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Cannes, augustus 1949. De Cadillac die de
rijkste imam ter wereld en zijn echtgenote, de Begum, naar de luchthaven van
Nice vervoert, wordt op klaarlichte dag
klemgereden. Op enkele minuten voltrekt
zich de spectaculairste hold-up uit de
naoorlogse geschiedenis: mevrouw Aga
Khan wordt een handtasje lichter gemaakt.
De inhoud? Onder meer een...

Guust Flater Best
Of 08. Flaters Verjaardag
André Franquin
Jidehem
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56
Uitvinder met een grenzeloze verbeelding. Liefhebber van ongewone huisdieren.
Manusje van alles (en niets). De meest
onhandige kantoorhulp, die alleen bij Uitgeverij Dupuis terechtkon. Hij flatert vol
goede wil en in alle eerlijkheid.
ISBN: 9789031435234 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031437078 • € 14,95 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

De Blauwbloezen 44.
Het Oor Van Lincoln
Willy Lambil
Cauvin, Raoul
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Kinderen In Het
Verzet 02. Eerste
Repressie
Benoit Ers
Dugomier, Vincent
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Hans Raeder is de zoon van een oorlogsheld uit W01. Zijn vader was piloot bij
de Luftwaffe en liet het leven in de strijd.
Of zo vertelt Hans het tenminste aan iedereen. De leugen is begonnen om het moreel
van zijn stervende broertje op te krikken,
maar gaandeweg is Hans er zelf in gaan
geloven. Zijn versie van het verhaal helpt
hem om zich niet...

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

De acties van François, Eusèbe en Lisa
missen hun effect niet. Ze staan niet langer
alleen in hun verzet tegen de Duitsers: ook
de burgemeester, de pastoor en de ouders
van Eusèbe en François volgen hun voorbeeld en nemen de handschoen op. Zonder
hun anonimiteit prijs te geven, tonen de
jongeren andermaal hun lef door een cruciale schakel te...

ISBN: 9789031436613 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031423385 • € 8,25 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789055819805 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening
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Strips Herdrukken
Kinderen In Het Verzet 04. Steeds Erger
Benoit Ers
Dugomier, Vincent
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Mademoiselle J
Hc01. Ze Noemden
Hem Rooie
Laurent Verron
Sente, Yves

Robbedoes Door
05. Piccolo In
Veldgroen
Olivier Schwartz
Yann

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 80

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 64

Met de vernietiging van de koperfabriek
hebben François, Lisa en Eusèbe hun slag
thuisgehaald voor de LYNX, hun verzetsgroep. Maar tijd om op hun lauweren te
rusten is er niet. Nu hun contactpersoon
bij het verzet is gesneuveld, moeten ze
het netwerk dat hij had opgezet redden en
verder uitbouwen. Het transport van een
radiozender is daarbij van...

Een melodrama over een tijdloze heldin,
dat je als lezer meteen bij de keel grijpt.
Kerstavond 1958. In een huis in de voorstad van Charleroi popelen drie kinderen
van ongeduld. Hun oom Paul is nog maar
net binnen of ze zeuren ‘m al de oren van
het lijf om hen een verhaal te vertellen. Hij
gaat maar wat graag in op hun smeekbedes
en jaagt het vuur...

1942, de nazilaars verplettert Brussel
met ijzeren hand in een stalen helm...
Robbedoes, die als piccolo werkt in het
Moustic hotel dat is gevorderd door de
Duitse bezetter en Kwabbernoot, die schrijft voor een krant met "bruine" sympathieën, verwijten elkaar te heulen met de
vijand. Wat Kwabbernoot níét weet, is dat
Robbedoes onder de codenaam...

ISBN: 9789064212345 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031439003 • € 16,50 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789031434008 • € 10,50 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Kinderen In Het
Verzet 05. Een Verscheurd Land
Benoit Ers
Dugomier, Vincent
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 56
François, Lisa en Eusèbe zetten hun
gevecht voort. Het Lynx-netwerk krijgt de
opdracht een ‘pianist’ te beschermen. De
pianist is in feite een spion die de apparatuur moet plaatsen om het lokale Verzet
met Londen te laten communiceren.
ISBN: 9789064212970 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Lotta 01. Net Even
Anders
Marloes De Vries
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Avontuur album
NUR: 360
Paperback
Pag: 32

Minions 03. Viva De
Boss
Renaud Collin
Ah-Koon, Didier

Voetbalgek 09. Deel
9
Olivier Saive
Cazenove, Christophe

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Humor album
NUR: 362
Paperback
Pag: 48

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Dit derde Minions-album met tekstloze
gags opent de deuren naar de geschiedenis.
Weg met hun ruimteschip, klaar voor het
grote avontuur! Van de saloons in het Wilde Westen over het Egypte van de farao’s
tot de grotten uit de oertijd: de Minions
verkennen alles en laten zich daarbij door
niets of niemand tegenhouden. Hun overdaad aan vlijt om de...

Ben je een fervente fan van de Jupiler Pro
League? Droom je van een abonnement op
een zender die dag en nacht voetbalwedstrijden brengt? Van een wereld waarin de
vrouwelijke solidariteit het moet afleggen
tegen het samenhorigheidsgevoel tussen
supporters? Of waarin de trainer van jouw
zoon zijn ploegopstelling maakte op basis
van de horoscoop?...

ISBN: 9789031436521 • € 7,50 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462102705 • € 8,25 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

Rik Ringers, Nieuwe
Avonturen 03. De
Ideale Moord
Simon Van Liemt
Zidrou

Voetbalgek 13. Deel
13
Olivier Saive
Cazenove, Christophe
Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 48

Uitg: Standaard Uitg.-MDS
Detective/Thrillers
NUR: 360
Paperback
Pag: 56

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

In Frankrijk houdt een reeks bloedige maar
perfect uitgevoerde moorden iedereen in
de ban. Toch lijken de misdaden onderling niet aan elkaar gelinkt te kunnen
worden. Tot Rik Ringers de sleutel vindt:
in verschillende boekhandels werd stiekem
een handboek voor de perfecte misdaad
achtergelaten. Nu nog uitzoeken wie
achter dit duivelse complot zit.

FC Leerklooiers, de club die binnen de
kortste keren de harten verovert van alle
voetballiefhebbers die het graag bescheiden houden en het bewust opnemen voor
de underdog, wordt benaderd door een
voetballegende die aan de leiding heeft
gestaan van een wereldvoetbalorganisatie:
Michel Flatini. Maar Michel kreeg het daar
moeilijk. Hij werd...

ISBN: 9789462107533 • € 6,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789055819935 • € 8,99 • 3-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9789462104945 • € 8,25 • 3-11-2021
• Levering voor rekening
catgenforcetextbelowlasttable
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Nieuwe Stripuitgaven - Franstalig
Blake Et Mortimer
Hc01. Le Secret De
'l'Espadon - Version
Journal Tintin
Edgar Pierre Jacobs
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 80

Blake Et Mortimer
Lu28. Le Dernier
Espadon - Edition
Bibliophile
Berserik, Van Dongen
Van Hamme, Jean

Blake Et Mortimer
Lu27. Le Cri Du
Moloch / Edition
Speciale
Schreder / Cailleaux
Dufeaux, Jean

Uitg: Uitgeverij Dupuis
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 80

Uitg: Uitgeverij Dupuis
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 96

1947. Alors que dans le monde se multiplient les pactes et les conférences
destinés à sauvegarder la paix, le mystérieux "Empire Jaune" de Basam Damdu
"l'usurpateur", empereur du Tibet, lance
une offensive généralisée. En quelques
heures, la gigantesque armada anéantit
les principales villes de la planète. Paris,
Londres, Rome, Bombay sont...

Sur une route d'Angleterre, une voiture
roule en direction de l'aéroport militaire
de Hasley. A son bord, le major Rupert
Humbletweed, chargé d'une mission
secrète pour le gouvernement britannique.
Au Centaur Club, à Londres, le capitaine
Francis Blake dîne d'un roastbeef trop cuit
avec son ami, le professeur Philip Mortimer. Il lui confie une...

Dans le précédent opus scénarisé par Jean
Dufaux, "L'Onde Septimus", la menace d'un
engin extraterrestre, baptisé Orpheus,
avait été déjouée grâce au sacrifice d'Olrik.
Depuis, le "colonel" vit reclus dans un asile
psychiatrique. Tandis que Philip Mortimer
tente de ramener à la raison son vieil
adversaire, il apprend qu'il existe un autre
Orpheus....

ISBN: 9782870972984 • € 19,95 • 19-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9782870973042 • € 24,99 • 19-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9782870973035 • € 199,00 • 3-12-2021
• Levering voor rekening

Blake Et Mortimer
Hc02. Le Secret De
L'Espadon - Version
Journal Tintin
Edgar Pierre Jacobs
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 96
La capture de Mortimer, dans les falaises
du Makran, n'est qu'un demi-succès pour
Olrik. En effet, le professeur voyant venir
l'inéluctabilité de sa capture, et ce malgré
un combat acharné, a réussi à dissimuler
les plans. Le colonel Olrik est alors mis au
pied du mur, sommé par Lhassa d'obtenir
du savant qu'il révèle tout ce qu'il sait de...
ISBN: 9782870972991 • € 22,00 • 19-11-2021
• Levering voor rekening

Blake Et Mortimer
Hc28. Le Dernier
Espadon
Berserik, Van Dongen
Van Hamme, Jean
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Klassiek album
NUR: 360
Hardback
Pag: 64
Sur une route d'Angleterre, une voiture
roule en direction de l'aéroport militaire
de Hasley. A son bord, le major Rupert
Humbletweed, chargé d'une mission
secrète pour le gouvernement britannique.
Au Centaur Club, à Londres, le capitaine
Francis Blake dîne d'un roastbeef trop cuit
avec son ami, le professeur Philip Mortimer. Il lui confie une...
ISBN: 9782870972854 • € 15,95 • 19-11-2021
• Levering voor rekening

Gaston Lagaffe
Integrale 00.
Nouvelle Edition
André Franquin

Undertaker
Integrale Hc01.
(Franstalig)
Zwart/Wit
Ralph Meyer
Dorison, Xavier

Uitg: Uitgeverij Dupuis
Humor album
NUR: 360
Paperback
Pag: 1112

Uitg: Uitgeverij Dupuis
Western
NUR: 360
Hardback
Pag: 328

Gaston Lagaffe est l'un des personnages
les plus célèbres de la bande dessinée
franco-belge. Débarqué dans les bureaux
du Journal de Spirou un beau jour de
1957, sa paresse légendaire n'a finalement
eu d'égale que sa longévité, puisqu'il y a
usé ses mythiques espadrilles durant de
nombreux albums ! A l'initiative du journal
"Le Nouvel...

La première intégrale, en noir et blanc,
de la plus grande série western depuis
Blueberry !
ISBN: 9782505113430 • € 53,00 • 3-12-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9791034761777 • € 79,00 • 19-11-2021
• Levering voor rekening

Contes De Noël
De Journal Spirou
Hc00. 1955-1969
Diverse

Une Vie En Dessins
Hc00. Batem:
Le Marsipulami
Uitg: Uitgeverij Dupuis
Humor album
NUR: 360
Hardback

Uitg: Uitgeverij Dupuis
Avontuur album
NUR: 360
Hardback
Pag: 240

Le Journal Spirou a longtemps publié des
numéros spéciaux pour Noël, pour lesquels
les auteurs du journal livraient de merveilleuses illustrations de couvertures, contes
ou récits complets sur ce thème. Chacun,
à sa manière, abordait Noël selon sa sensibilité, que ce soit par la dérision, la poésie
ou les valeurs traditionnelles. Ces contes,...

Batem est le dernier dessinateur formé
par André Franquin. Le créateur de Gaston
Lagaffe lui a confié le destin graphique du
Marsupilami, le seul personnage dont il
avait tenu à garder les droits, lorsqu'il arrêta Spirou & Fantasio. Un défi incroyable
! Batem a donc bénéficié d'une véritable
leçon de dessin et de narration offerte par
un géant de...

ISBN: 9791034738182 • € 35,00 • 26-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9782390410140 • € 45,00 • 3-12-2021
• Levering voor rekening
tbelowlasttable
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Comics & Graphic Novels - Engelstalig
George Sprott
1894-1975
Seth
Uitg: Farrar Straus Giroux
Strips/Comics
NUR: 363
Paperback
Pag: 96

From the author of Clyde Fans, named a
book of the year by The Washington Post,
The Guardian, and The New York Times
ISBN: 9781770464094 • € 27,95 • 2-11-2021

Star Wars Legends:
Boba Fett Blood Ties
Tom Taylor
Scalf C
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 336
The galaxy’s most feared bounty hunter
blazes into the spotlight! Years ago, Boba
Fett’s father Jango took on an important
mission with a big payday. But things went
awry, and now Boba must pick up the
pieces! Then, a rumor spreads that Boba
Fett is dead — but who is picking off his
“killers” one by one? Can the son of one of
Jango Fett’s clones...

Komi Can 't
Communicate (15)
Tomohito Oda
Uitg: Viz Media
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 192

The journey to 100 friends begins with a
single conversation.
ISBN: 9781974718856 • € 10,95 • 11-11-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9781302932121 • € 34,99 • 9-11-2021

Man-Bat:
Cries In The Night
Dave Wielgosz
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 128

Batman's ultimate mirror image--Man-Bat-is shown in this mind-bending collection!
ISBN: 9781779506597 • € 16,99 • 2-11-2021

Superman:
The One Who Fell
Phillip Kennedy Johnson
Godlweski S

Guardians Of The
Galaxy (03):
We'Re Super Heroes
Al Ewing
Frigeri J

Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 144

Phillip Kennedy Johnson jumps from
Future State and brings the Kents back to
the present, crafting a father-son story
that spans both SUPERMAN and ACTION
COMICS!
ISBN: 9781779512642 • € 15,99 • 9-11-2021

A new age of space starts here! They were
soldiers, misfits, mercenaries, thieves and
a family. They were heroes…but times
have changed. The galaxy no longer needs
heroes. It needs super heroes! Now, when
the call goes forth — whether it’s from a
stranded team of planetary explorers or
Emperor Hulkling himself — the Guardians of the Galaxy answer!...
ISBN: 9781302928766 • € 17,99 • 16-11-2021

Leonard Cohen:
On A Wire
Philippe Girard
Uitg: Farrar Straus Giroux
Graphic Novel
NUR: 360
Hardback
Pag: 120

A captivating, revealing biography of the
legendary musician and poet
ISBN: 9781770464896 • € 24,95 • 9-11-2021
• Levering voor rekening
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X-Men Legends (01):
The Missing Links
Brett Booth
Nicieza F
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Star Wars:
War Of The Bounty
Hunters
Charles Soule
Mcniven S
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 160

Legendary X-Men creators craft all-new,
in-continuity stories set during their
fan-favorite runs! Break out the yellows
and blues, fire up the Danger Room, snap
on your pouches and prepare for a return
to the classic eras of the X-Men! Fabian
Nicieza kicks things off with a special saga
of Cyclops and Havok, as the Shi’ar return
to Earth in search...

The Star Wars comic event you’ve been
waiting for! The notorious bounty hunter
Boba Fett has finally landed his greatest
prize — Han Solo, frozen in carbonite for
easy transport. Fett will bring the smuggler to Tatooine to collect the massive
bounty placed on Solo’s head by the fearsome crime lord Jabba the Hutt. Sounds
easy. What could go wrong?...

ISBN: 9781302928049 • € 17,99 • 9-11-2021

ISBN: 9781302928803 • € 19,99 • 23-11-2021

Prijzen zijn onder voorbehoud

Comics & Graphic Novels - Engelstalig
Star Wars:
War Of The Bounty
Hunters Companion
Various

Star Wars (03):
War Of The Bounty
Hunters
Charles Soule

The Marvels (01):
The War In Siancong
Kurt Busiek
Cinar Y

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136

Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 144

You will never find a more wretched collection of scum and villainy! As Boba Fett’s
simple mission to deliver the Carbonitefrozen Han Solo and collect his payday
erupts into chaos and the War of the
Bounty Hunters engulfs the galaxy, fanfavorites from the darker side of the Star
Wars universe get their chances to shine!
Prepare for solo tales...

The hunt for Han! Chewbacca has heard
from an old friend with intelligence on the
location of notorious bounty hunter Boba
Fett, who is in possession of the carbonfrozen body of Han Solo. Along with Luke
Skywalker, the loyal Wookiee sets off in
search of his lost friend, on an adventure
to Nar Shadaa…better known as the Smuggler’s Moon! But this...

Kurt Busiek (MARVELS) is back, with the
biggest, wildest, most sprawling series
you’ve ever seen — telling stories that
span decades and range from cosmic
adventure to intense human drama, from
street-level to the far reaches of space,
starring literally anyone from Marvel’s
very first heroes to the superstars of tomorrow! Featuring Captain...

ISBN: 9781302931490 • € 19,99 • 23-11-2021

ISBN: 9781302920807 • € 17,99 • 7-12-2021

ISBN: 9781302921521 • € 17,99 • 14-12-2021

Amazing Spider-Man
(15): What Cost
Victory?
Nick Spencer
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 176

It. All. Comes. Down. To. This!!!! COLLECTING: Amazing Spider-Man (2018)
70-74
ISBN: 9781302926083 • € 19,99 • 26-11-2021

Chainsaw Man (08)
Tatsuki Fujimoto
Uitg: Viz Media
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 192

Broke young man + chainsaw dog demon
= Chainsaw Man!
ISBN: 9781974722785 • € 10,95 • 7-12-2021

Star Wars:
Doctor Aphra (03):
War Of The Bounty
Hunters
Alyssa Wong
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 112

Thor (03):
Revelations
Donny Cates
Klein N
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 120

Doctor Aphra’s adventures continue
against the backdrop of War of the Bounty
Hunters! Aphra and Sana Starros discover
an eerie, abandoned ship…but on board
they will discover a nightmarish horror
not seen in the galaxy for untold eons. And
to make things worse, they must contend
with the fearsome bounty hunter Durge!
Then, a mysterious invitation...

Odin has returned! But an air of tension
now sits upon the throne. Father and son.
All-Father and All-Father. Odin and Thor.
Is this relationship forever doomed, and
what does it mean for the Ten Realms? Determined to the best leader that he can be
for Asgard, Thor makes the fateful decision
that he must surrender Mjolnir. But what
if the hammer...

ISBN: 9781302928797 • € 15,99 • 14-12-2021

ISBN: 9781302926120 • € 15,99 • 14-12-2021

Star Wars:
The High Republic
(02): The Heart Of
Drengir
Cavan Scott
Jeanty G
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 120
As the galaxy prepares to celebrate the
Republic Fair on Valo, a fierce battle rages
in the depths of Wild Space â€” and the
Jedi of Starlight Beacon must join forces
with their most feared enemy to face the
terror of the unstoppable Drengir horde!
And as Avar Kriss and her new allies fight
nightmarish creatures on a harsh lava
world, young Jedi...

Wonder Woman (01):
Afterworlds
Becky Cloonan
Moore T
Uitg: DC Comics
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 264

Wonder Woman just woke up in the middle
of a battle all around her! Just another day
in Valhallah?!
ISBN: 9781779512796 • € 24,99 • 14-12-2021

ISBN: 9781302931421 • € 15,99 • 14-12-2021
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Comics & Graphic Novels - Engelstalig
Star Wars:
Darth Vader (03)
Greg Pak
Vilanova G
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 144

Returned to the fold after his rebellion
against the Emperor, Darth Vader faces
the horrors of reconstruction in the secret
laboratories of Coruscant. As he blacks
out under the knife, does the Dark Lord of
the Sith still dream of revenge against his
master? Or do his thoughts drift towards
his son…and the friends who make Luke
Skywalker so...
ISBN: 9781302926229 • € 15,99 • 21-12-2021

Jujutsu Kaisen (13)
Gege Akutami
Uitg: Viz Media
Manga
NUR: 360
Paperback
Pag: 192

To gain the power he needs to save his
friend from a cursed spirit, Yuji Itadori
swallows a piece of a demon, only to find
himself caught in the midst of a horrific
war of the supernatural!
ISBN: 9781974723423 • € 10,95 • 23-12-2021

Star Wars:
Bounty Hunters (03):
War Of The Bounty
Hunters
Ethan Sacks
Villanelli P
Uitg: Marvel
Comics
NUR: 360
Paperback
Pag: 136
The War of the Bounty Hunters rages
across the galaxy! As Valance and his
reluctant partner Dengar race to intercept
Boba Fett and his precious cargo, deadly
pursuers are after them. A dark secret
from Valance’s past with Han Solo is about
to emerge — and it may get him killed all
these years later! But who is the mysterious leader of an...
ISBN: 9781302928810 • € 17,99 • 28-12-2021

catgenforcetextbelowlasttable
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Pop Culture
Dc Comics:
Exploring Gotham
City
Insight Editions
Uitg: Simon & Schuster US
Gf/Hb Bk General
NUR: 600
Hardback
Pag: 48

From the depths of the Batcave to Wayne
Manor, Arkham Asylum, and beyond, these
pages take you on a fully illustrated journey through the crime-riddled city. Inside
you 'll learn about Gotham's shadowy history, encounter infamous villains, and find
out what the Batman, Robin, and other
heroes are doing to stop them.

Disney villains
enamel pin set
Uitg: Running Press UK hbk
Gf/Hb Bk General
NUR: 17
Boxed set
Pag: 16

Star Wars:
Jedi Ephemera Kit
Tanya Lapointe
Uitg: Titan UK
Gf/Hb Bk General
NUR: 600
Hardback
Pag: 16

It’s good to be bad! Display your love for
the darker side of Disney with this exclusive enamel pin set.

Discover artifacts from a thousand generations of Jedi history in this must-have
guide to the galaxy's greatest heroes!

ISBN: 9780762472826 • € 12,95 • 6-8-2021

ISBN: 9781789099447 • € 28,95 • 1-10-2021

ISBN: 9781647220617 • € 32,50 • 16-2-2021

Harley quinn
talking figure and
illustrated book
Uitg: Running Press UK hbk
Gf/Hb Bk General
NUR: 17
Boxed set
Pag: 16

DC Comics’ wild and wonderful star,
Harley Quinn, becomes your personal
inspirational icon with this talking collectible figure. Kit includes: 3Â½-inch Harley
Quinn bust figure mounted on a base, with
10 offbeat inspirational sound bites.

Batman: Chronicles
of the Dark Knight:
(4 hardcover,
illustrated books)
Uitg: Running Press UK hbk
Gf/Hb Bk General
NUR: 17
Boxed set
Pag: 16

More than 400,000 Batman titles from
Running Press have sold in a wide range
of sales channels. This ultra-gifty and collectible box set of books will be another
must-have for fans!
ISBN: 9780762493210 • € 22,95 • 11-10-2018

ISBN: 9780762474684 • € 14,95 • 19-8-2021

The Art And Soul Of
Dune
Insight Editions
Uitg: Simon & Schuster US
Gf/Hb Bk General
NUR: 600
Hardback
Pag: 240

Frank Herbert’s science fiction classic
Dune has been brought to life like never
before in the breathtaking film adaptation
from acclaimed director Denis Villeneuve
(Blade Runner 2049, Arrival). Now fans
can be part of this creative journey with
the official companion to the hugely anticipated movie event.
ISBN: 9781647221553 • € 53,95 • 1-10-2021

Ghostbusters:
Ghost Trap
Uitg: Running Press UK hbk
Gf/Hb Bk General
NUR: 17
Boxed set
Pag: 16

This officially-licensed kit includes a mini
replica of the Ghost Trap from the 1984
classic film, Ghostbusters! 4" mini ghost
trap with doors that open and close with
the press of a button. Mini book contains
12 full-color stickers, along with 3 smaller
decal stickers for use with the Ghost Trap.
OFFICIALLY LICENSED: Authentic collectible.

I Love Lucy:
Lucy Ricardo
Talking Bobble
Figurine
Uitg: Running Press UK hbk
Gf/Hb Bk General
NUR: 17
Boxed set
Pag: 16

Bring the magic ofÂ I Love Lucy, the classic television show, to your home or office
with this one-of-a-kind talking bobble
figurine of the iconic Lucy Ricardo!

World Of Warcraft:
Unshackled:
Escape Room Box
Uitg: Titan UK
Science Fict
Paperback
Pag: 11

Will you escape the dangers of Azeroth?
ISBN: 9781789098884 • € 34,95 • 15-10-2021
• Levering voor rekening

ISBN: 9780762471775 • € 12,95 • 6-4-2021

ISBN: 9780762473717 • € 15,95 • 2-9-2021
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