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DECEMBER
ALLEEN 10-De ontsterfmachine/Dupuis 7,95

DE VEERMAN van Hermann/Dupuis HC 16,95
DE DUIVEL VAN DE 7 ZEEEN Integraal uitgave van 
Hermann/Dupuis HC 24.95

DE LAATSTE AANVAL/Casterman       Tardi HC 27,50
KLAAAGZANG VAN DE VERLOREN GEWESTEN CYCLUS 2-
Integrale uitgave/Dargaud    240 pagina’s HC 34,95

BLUEBERRY 3 INTEGRAAL/Dargaud    164 pagina’s HC 29,95
THORGAL 35-Scharlaken vuur/Lombard  Luxe editie HC 139,00
ROBBEDOES DOOR … 10/Dup[uis   (Franquin) HC 22,50
ROBBEDOES DOOR … 11/Dupuis HC 22,50
BOX XIII MYSTERY 3-Drie hardcover albums/Dargaud HC 39,95
ASSASSINS CREED CONSPIRACY 1 9,50
PARIJS ZIEN 2/Casterman HC 20,00
DE REST VAN DE WERELD 2-Na de ramp/Casterman HC 22,50

DE ADELAARS VAN ROME 5/Dargaud 9,50
DE ADELAARS VAN ROME 5/Dargaud HC 15,95

NIEUWE AVONTUREN VAN RIK RINGERS 2-Moord in/Lombard 7,95
BUCK DANNY 55-Defcon One/Dupuis 7,95
LADY S. 12-Krachtsverhoudingen/Dupuis 7,95
ALEX SENATOR 5-De schreeuw van Cybele/Casterman 9,50
REPORATGE VAN LEFRANC-De strijd om de Pacific/Casterman 8,50

BLAKE EN MORTIMER 24-Het testament van William S. 9,50
BLAKE EN MORTIMER 24-Het testament van William S. HC 
49,95

DE RODE RIDDER 252/Standaard 6,00
SUSKE EN WISKE 337/Standaard 6,00
F.C.KAMPIOENEN 92/Standaard 6,00
THE CHAMPIONS 27/Boemerang 7,95

JANUARI 2017
BOLLIE EN BILLIE 37-Billie apporteert als de beste/Dargaud 6,95

KUIFJE-In het land van de Sovjets/Casterman  IN KLEUR 10,95
KUIFJE-In het land van de Sovjets/Casterman  IN KLEUR HC 
14,95
KUIFJE-In het land van de Sovjets/Casterman Luxe editie HC 
32,00

CLIFTON Nieuwe avonturen 1-Spookrijders/Lombard 7,95
DE LAATSTE TEMPELIER 2-De eenarmige ridder/Dargaud 7,95
BOX WERELDLITERATUUR 9 DELEN/Gelnat HC  49,95
BLAUWBLOEZEN 21-De 5 Scoeljes/Dupuis  herdruk 6,95
BLAUWBLOEZEN 53-Blauw bloed bij de Blauwen/Dupuis herdruk 6,95
URBANUS 172-Miss slons/Standaard 6,00

FEBRUARI
JOMMEKE 284-De redding van Doris Dada/Ballon 5,95
DAD 3-Op van de stress/Dupuis 6,95
LUCKY LUKE 4-Avonturen in het westen/Dupuis  NEW LOOK 6,95
LUCKY LUKE 45-Zijne Keizerlijk Hoogheid /Dupuis NEW LOOK 6,95

RAVIAN INTEGRAAL 1/Dargaud HC 24,95
MOTORCITY /Dargaud HC 16,95
BOUNCER INTEGRAAL 2/Blloan HC 34,95
DE ORDE 1-Tannhauser/Casterman HC 15,95
SHADOW BANKING 3-De Griekse bom/Glenat HC 15,95
HET RIJK 1/Lombard 7,95
UNDERTAKER 3-De reus van Sutter Camp/Dargaud 7,95
ROBBEDOES DOOR … 11-De luipaardvrouw 2/Dupuis 9,95
SISCO 10-Maori blues/Lombard 7,95
UNIVERSAL WAR TWO 3-Exodus/Casterman HC 17,95
DE KIEKEBOES 148-Nepwerk/Standaard 6,00
SUSKE EN WISKE 338-De heldenmaker/Standaard 6,00
DE RODE RIDDER 253-Het eindeloze eiland/Standaard 6,00
WOLVERINE 7/Standaard 6,95

MAART
GUUST BEST OF 6-Flaters verjaardag/Dupuis 7,95
GUUST VERZAMELBOX 19 delen/Dupuis HC 95,00
MAGIC 7 no.3-Het beest is terug/Dupuis 6,95
LUCKY LUKE 32-De postkoets/Lucky Comics   NEW LOOK 6,95

LUCKY LUKE 48-De schat v.d Daltons/Lucky Comics NEW LOOK 6,95
BFF’S 3-Modelvriendinnen/Ballon 6,95
SISTERS 11-Ze is gewoon zo!/Ballon 6,95
DE SCHAKELAAR INTEGRAAL 1-Glenat      Manara HC 22,50
DE MEESTERS V.D. GERST INTEGRAAL 2/Glenat HC 39,95
VEEL LIEFS UIT BRUSSEL/Dargaud       Herdruk HC 16,95
DE ORDE 1-Tannhauser/Casterman 9,95
BUCK DANNY BUITEN REEKS 1-De Blackbirds/Dupuis 7,95
BUCK DANNY BUITEN REEKS 1-De Blackbirds/Dupuis HC 13,95
DE RODE BARON 2-Beken vol bloed/Dupuis HC 14,95
DUKE 1-Modder en bloed/Lombard 7,95
DUKE 1-Modder en bloed/Lombard HC 13,95
DE WEZENTREIN 7/Blloan HC 15,95
DE WEZENTREIN INTEGRAAL 1/Blloan HC 24,95
KRONIEKEN AMORAS 1-Gestrand/Standaard 6.95

DE KOMENDE MAANDEN...GEEN IDEE WANNEER.
TARAWA-Het bloedige atol integraal/Arboris HC 27,95
TARAWA-Het bloedige atol integraal/aRBORIS lUXE HC 59,95
HUURLING DEFINITIEVE EDITIE 3/Arboris HC 18,95
HUURLING DEFINITIEVE EDITIE 3/Arboris Luxe editie HC 39,95
SOPHIE COMPLEET 2-De vindingen van Karapolie/Arboris HC 27,50
SOPHIE COMPLEET 2-De vindingen van Karapolie Luxe HC 59,95
HUURLING DEFINITIEVE EDITIE 4/Arboris HC 18,95
HUURLING DEFINITIEVE EDITIE 4/Arboris   Luxe 39,95
BEVERPATROUILLE INTEGRAAL 5/Arboris HC 24,95
BEVERPATROUILLE INTEGRAAL 5/Arboris Luxe HC 59,95
HINDENBURG 3-De bliksem van Ahota/Arboris 7,95
HINDENBURG 3-De bliksem van Ahota/Arboris HC 17,95
GODENSCHEMERING 5-Kriemhilde/Indruk HC 16,95
MILLENNIUM 4-De vergiftigde evangelien/Indruk HC 16,95
MILLENNIUM 4-De vergiftigde evangelien/Indruk 7,95
PILOOT STORM 24/Boumaar 14,90
PILOOT STORM 25/Boumaar 14,90
RORK-De geesten/Sherpa    30 pag.extra HC 39,95

APRIL
NEW X-MEN 8/Standaard 6,95
IRON MAN 8/Standaard 6,95
SUPERIOR SPIDER-MAN 8/Standaard 6,95
UNCANYY AVENGERS 8/Standaard 6,95
FANNY K. 1-Moordgriet/Standaard 6,95

MEI
SUSKE EN WISKE CLASSICS 1-Het geheim v.d. gladiatoren/Sta. 7,95
SUSKE EN WISKE CLASSICS 2-De duistere diamant/Standaard 7,95
SUSKE EN WISKE CLASSICS 3-De schat van Beersel/Standaard 7,95
SUSKE EN WISKE CLASSICS 4-De groene splinter/Standaard 7,95
DE RODE RIDDER 254-De vuurproef/Standaard 6,00
CAPTAIN AMERICA 8/Standaard 6,95
GUARDIANS OF THE GALAXY 8/Standaard 6,95
WOLVERINE 8/Standaard 6,95
THOR 8/Standaard 6,95

JUNI
DE KIEKEBOES SPECIAL 8-Hoezee/Standaard 9,95
SUSKE EN WISKE 340/Standaard 6,00

UITGEVERIJ HUM!
De aandacht voor de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog zijn 
wat geluwd na het startjaar 2014, maar er is nog wat onvoltooid werk 
op stripgebied. In 2014 en 2015 gaf Just Publishers twee delen uit 
van Charley's Oorlog, de Britse stripreeks van Joe Colquhoun en Pat 
Mills die tussen 1979 en 1985 in wekelijks afleveringen in het Engelse 
jongerentijdschrift Battle Picture Weekly verscheen. Just Publishers is 
geen stripuitgeverij en liet de vertaling en lettering over aan Uitgeverij 
HUM!, bekend van Philemon en Tex Willer. Afgelopen zomer kwam 
Just Publishers met de witte vlag uit de loopgraven en gaf het de 
verdere vertaling van de reeks op. Niet getreurd, Uitgeverij HUM! nam 
zelf contact op met de rechthebbenden in het Verenigd Koninkrijk 
waardoor het nu de vertaling van deel 3 en 4 kan aankondigen.



Deel 3 is gepland voor maart 2017, deel 4 verschijnt wellicht eind 
2017, maar dat hangt nog af van andere publicaties van Uitgeverij 
HUM!. Aan het formaat verandert er niets, aan de oplage en de prijs 
wel. De oplage wordt teruggeschroefd. Meestal gaat dat dan gepaard 
met een hogere prijs, maar Uitgeverij HUM! presteert het omgekeerde, 
de prijs zakt namelijk van 24,95 euro naar 19,95 euro. De eerste twee 
delen zijn nog beperkt voorradig in stripwinkels, maar ze zijn ook nog 
leverbaar via Uitgeverij HUM!.

STORM
Het was alweer een tijdje geleden dat Storm in Eppo stond en als 
album verscheen. Ondertussen kwamen er al drie albums uit van de 
spin-off De Kronieken van Roodhaar, zonder inkleurder Jorg de Vos. 
Met hem zijn er besprekingen gaande over andere projecten. De Beul 
van Torkien wordt door iemand anders ingekleurd, maar bij uitgeverij 
Don Lawrence Collection houden ze de lippen stijf op elkaar. Naar 
eigen zeggen houden ze de spanning er nog even in en volgt er 
binnenkort meer nieuws. In elk geval wordt het nieuwe album alvast 
omschreven als een Storm 2.0.

AGENT 327
Nu Martin Lodewijks Agent 327 dankzij de overname van Uitgeverij 
L voortaan in de catalogus zit van Don Lawrence Collection zijn de 
mogelijkheden groter geworden. In het afgelopen week verschenen 
nummer van Eppo werd een project bekendgemaakt waar de redactie 
al zo'n twee jaar op broedt: kortverhalen van Agent 327 door vijftien 
verschillende tekenaars en scenaristen. Vanaf het eerste nummer in 
2017 publiceert Eppo maandelijks een kortverhaal onder de werktitel 
Agent X. Er zullen elf kortverhalen verschijnen met eind 2017 een 
album als bekroning voor het gezamenlijk werk. De deelnemende 
auteurs zijn Henk Kuijpers, Gerben Valkema, Eric Heuvel, Fred de 
Heij, Danker Jan Oreel, Kim Duchateau, Kees de Boer, Mars 
Gremmen, René Uilenbroek, Willem Ritstier, Frans Hasselaar, 
Robbert Damen, Remco Polman, Wilfred Ottenheijm, Michiel 
Offerman en Ruud Straatman.

PIET HEIN
Piet HeIn is een nieuwe stripreeks van John Heijink die voor Arboris 
al de vijfdelige sf-reeks Kapitein Kreiss maakte. "Piet HeIn, een van de 
bekendste onverschrokken Nederlandse zeehelden, gaat op aanvraag 
van de stadhouder van Venetië, Paolo Sarpi, samen met drieduizend 
soldaten en matrozen de republiek Venetië helpen beschermen tegen 
een aanval van het koninkrijk Sicilië. Er wordt afgesproken dat de 
soldij na de strijd door de Nederlandse vloot kan worden opgehaald op 
het eiland Poveglia. De gewiekste stadhouder is echter helemaal niet 
van plan de soldij te betalen en daardoor raakt Piet HeIn met z'n 
manschappen verstrikt in een spannend avontuur, met het 
middeleeuwse Venetië als decor..."

RAVIAN
In 2017 komt een verfilming van Ravian in de cinema. Dat is 
ondertussen al voldonde gecommuniceerd. Sherpa publiceert al een 
tijdje de albums in een nieuw hardcoverjasje met extra's terwijl 
Dargaud volgend jaar in het Nederlands start met een integrale reeks. 
Dat zal op basis zijn van de nieuwe Franse edities die dezer maanden 
in sneltempo verschijnen.
Recent verscheen ook een nieuwe editie van Les Habitants du Ciel, 
een atlas over het universum van Ravian en Laureline met een 
encyclopedisch overzicht van aliens en volkeren uit de reeks, 
aangevuld met artikels en losse strippagina's. Deze nieuwe editie telt 
dertig extra pagina's (wat het totaal op 96 brengt) met heel wat nieuwe 
illustraties van Jean-Claude Mézières en teksten van Pierre Christin. 
Ook Mathieu Lauffray (Long John Silver) leverde een bijdrage met 
bovenstaand schilderij. En er is meer... Hij werkt namelijk aan een 
one-shot van Ravian op scenario van Wilfrid Lupano (Krasse 
Knarren, Het Rechte Pad). Het is in het Frans gepland voor september 
2017 en het volgt in de collectie Valérian Vu par waarin Marnu 
Larcenet in 2011 een eerste album publiceerde. Het is tot nu toe ook 
het enige. Het zag er dus niet naar uit dat Ravian door een soort kopie 
zou worden van Robbedoes door met one-shots door diverse auteurs.

DARK DRAGON BOOKS
Aankondigingen van Dark Dragon Books gebeuren telkens per 
halfjaar. Zowat de helft van de albums die in het eerste halfjaar van 
2017 zullen verschijnen, zijn Star Wars-titels, en die zijn er voor jong 
en oud. In de aankondigingspdf staat een overzichtelijk lijstje van alle 
reeds uitgegeven en komende reeksen en waar ze zijn te situeren in 
de grote verhaallijnen van het sf-epos. Voor we hier zelf alle nieuwe 
Star Wars-titels opsommen, stellen we eerst de vele andere 
nieuwigheden aan je voor. Het verschijningstempo ligt hoog, maar 
vervolgen laten daardoor niet zo lang op zich wachten en vaak gaat 
het om miniseries. De tekstloze dierenreeks Love krijgt bovendien een 
herkansing in softcover, te beginnen met de albums De Tijger en De 
Dinosaurus.

Om te beginnen is er het bloederige en nogal weergaloos getekende 
one-shot Vikings: Opstand dat thuishoort tussen seizoen 3 en 4 van de 
bekende tv-serie. "De verhaallijn focust zich op de terugkomst van 
Lagertha, Ragnar en de zijnen vanuit Frankrijk na een wel heel 
bloedige strijd. Deze drijft Floki tot waanzin. Deze strijd zorgt er ook 
voor dat Ragnar humaner wordt. Maar hoewel hij thuiskomt met een 
overwinning op zak, moet hij zonder veel autoriteit over zijn ex-vrouw 
en huidige vrouw toezien hoe zij elkaar het leven zuur maken. Het 
boek heet echter niet voor niets Opstand. Deze begint zich af te 
tekenen wanneer de slaveneigenaren hun slaven met extreem geweld 
behandelen. Dat staat haaks op de samenleving die Ragnar voor ogen 
had. Hoe zal koning Ragnar reageren als hij zijn eigen huishouden niet 
eens onder controle heeft?"
Ook Vertigo is ene one-shot, geschreven door Nathalie Sergeef 
(Juárez, DownUnder). het is een keiharde actiethriller die zich afspeelt 
in Venezuela. "Een jonge Venezolaanse advocaat wordt teruggesleurd 
naar zijn gewelddadige verleden naar aanleiding van een moord in 
Guatemala City. In de brute en wrede wereld van de Mara's, Latijns-
Amerikaanse bendes, vermorzelen geweld, lijden, criminaliteit en 
mensenlevens. Ze worden herdacht op de getatoeëerde lichamen van 
de levenden. De dood is de enige mogelijke uitweg. Hoewel hij 
geïnitieerd is en geleerd heeft om de Mara Salvador op te volgen, weet 
Samuel Santos op de leeftijd van dertien jaar te ontsnappen. Een paar 
jaar later blijkt dat hij hiervoor een prijs moet betalen die nog hoger is 
dan zijn leven. Caracas, het heden. De plaats van de verlossing. 
Samuel krijgt de unieke kans om een deel van zichzelf, die veertien 
jaar geleden van hem was afgenomen terug te krijgen. Zal hij eindelijk 
zijn toekomst over de tatoeages van zijn verleden heen kunnen 
schrijven?"

Onliners is een tekstloos experiment van Frans Mensink om je te 
bekoren met zijn erotische tekeningen en die als een sluitend verhaal 
te presenteren. Zijn dank gaat uit naar Lucia en Heidi, twee modellen 
die de strip mogelijk hebben gemaakt. Gaat dat zien!

Warcraft is de officiële prequel op de big budgetfilm naar het bekende 
game. "Lees hoe de drie grootste kampioenen van Azeroth hun eerste 
broederschap vormden. Dit fantastische, epische avontuur vindt 
enkele tientallen jaren voor de periode in de film plaats. De jonge 
koppige Llane, Lothar, en Medivh nemen deel aan een missie die hen 
zal smeden tot helden... het type helden dat Azeroth in duistere tijden 
nodig heeft."

GUUST FLATER
Toen Humo eerder dit jaar een verzamelactie aankondigde waarbij je 
elke week een hardcoveralbum van Guust bij het weekblad kon kopen, 
waren we dolenthousiast. We hadden de Franse versie al in huis en 
roemden de kwaliteiten over de uitvoering: grote hardcovers, linnen 
rug, interessante achtergrondpagina's en heel wat illustraties van 
André Franquin die in portfoliopagina's zijn gepresenteerd, bovendien 
allemaal mooi gelay-out. In werkelijkheid kregen we het deksel op de 
neus want het ging om kleinere hardcovers en niets van al het 
bovenvermelde. Het laatste album paste niet eens in het kartonnen 
omhulsel dat voor verzamelbox moest doorgaan. Maar goedkoop 
waren de albums wel, ze kostten zelfs minder dan de gewone 
softcovers! Wie de actie heeft gemist, krijgt in maart een herkansing 
want dan zijn ze ook gewoon in de stripwinkel verkrijgbaar tegen 95 
euro voor alle negentien delen. Deze box kunt u op voorhand ook al 
reserveren bij de kassa.

BUCK DANNY
Bovenop de reeks Buck Danny en de spin-off Buck Danny "Classic" 
komt er in maart een eerste buitenreeksalbum uit. Het album De 
Blackbirds (met een cool vliegtuigtype) is in feite een voltooiing van De 
Zwarte Vogels, een oud verhaal van Buck Danny-medebedenker 
Jean-Michel Charlier. Bij zijn overlijden in 1989 waren er zestien 
afgewerkte pagina's die Francis Bergèse had getekend. 28 jaar later 
verschijnt het complete album alsnog. Fréderic Zumbiehl en Fréderic 
Marniquet hebben Charliers verhaal afgewerkt en ook Bergèse werd 
na een lange onderhandelingsfase bereid gevonden om het te 
tekenen. Het is het eerste deel van een tweeluik met de volgende 
inhoud: "Buck, Sonny en Tumbler worden gedeporteerd naar de 
luchtmachtbasis van Kadena in Japan om levensgevaarlijke 
spionagemissies uit te voeren op het noordoostelijke deel van de 
Sovjet-Unie. Ze vliegen met het spionagevliegtuig U2, dat net zoals het 
beroemde verkenningsvliegtuig Blackbird vliegt aan een 
hypersonische snelheid van mach 3. Maar de Russen bedachten een 
geheim wapen dat de loop van de geschiedenis kan veranderen..." In 
2017 is het zeventig jaar geleden dat Buck Danny voor het eerst op 
papier vloog.

http://stripspeciaalzaak.be/beelden/TeVerschijnen/_pdf/Dark-Dragon-Books-2017A.pdf



