
De complete Beverpatroelje 1 - Zes bevers op avontuur
Michel Tacq, kortweg MiTacq, zelf een enthousiast padvinder, was al langer bezig een stripserie
van de grond te krijgen rond een groep scouts, die spannende avonturen zouden beleven. Toen
hij Jean-Michel Charlier leerde kennen, die met Buck Danny al een successtrip op zijn naam had
staan, kwam het project pas echt van de grond. De verhalen van Charlier waren een knappe
mix van mysterie, spanning en sterke plots, gecombineerd met een atmosfeer van medemen-
selijkheid en vriendschap. De Beverpatroelje sloeg bij de lezers van stripblad Robbedoes meteen
aan en MiTacq zou de strip bijna veertig jaar lang blijven tekenen.

In dit boek zijn de eerste drie verhalen van de reeks opgenomen: 
Het geheim van Diepenbos / De vermiste padvinder / De onbekende uit Villa Mysterie
Het geheel wordt gecompleteerd met een uitgebreid dossier met zeldzame documenten uit de
archieven van Charlier en MiTacq en illustraties uit de begintijd van de strip.

De complete Beverpatroelje 1 - Zes bevers op avontuur 
Door: J.-M. Charlier & MiTacq
Inhoud: 160 blz., incl. extra dossier
Genre: avonturenstrip
HC - € 24,95 / ISBN 978-90-343-0575-6
LUXE - € 59,95 / ISBN 978-90-343-0576-3
De luxe versie heeft een mooie omslag van Balacron met foliestempel, is gelimiteerd op 
99 exemplaren en bevat een speciale ex-libris!

Inschrijven op de series?
Wilt u inschrijven op de nieuwe collecties van
Uitgeverij Arboris? Dat kan bij uw stripwinkel en
natuurlijk ook bij uitgeverij Arboris zelf!

Voor de inschrijvers hebben we aan het einde
van de reeks nog een leuk extraatje in petto
dat niet in de handel zal verschijnen.

Uitgeverij Arboris
Burgemeester Langmanweg 9, 7021 BL  Zelhem
info@arboris.nl | 0314 - 623798

www.facebook.com/uitgeverijarboris

twitter.com/uitgeverarboris



Fidelma 1 - Absolutie door moord
Vrijwel niemand weet dat Ierland veertien eeuwen geleden een -
zelfs in onze ogen - zeer moderne en geëmancipeerde samenle-
ving was. Zuster Fidelma van Kildare is nog maar midden twintig,
maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem. Daar-
door wordt ze regelmatig gevraagd ingewikkelde kwesties te on-
derzoeken. Als ze in het jaar 664 in Noord-Engeland de synode van
Whitby bijwoont wordt Abdis Étain, een van de belangrijkste woord-
voersters van de Ierse Kerk, op gruwelijke wijze vermoord. Fidelma
en de Saksische monnik Eadulf krijgen het verzoek deze raadsel-
achtige moord op te lossen, die bovendien korte tijd later nog ge-
volgd wordt door een tweede en een derde! Bij haar taak heeft
Fidelma het niet alleen moeilijk met het oplossen van de moorden,
maar ook met de in haar ogen bijzonder achterlijke Saksische
maatschappij, waar vrouwen geen enkele rol van belang mogen
spelen; iets waar Fidelma met veel genoegen tegenin gaat!

Absolutie door moord is het eerste deel van een stripreeks die ge-
baseerd is op de in de zevende eeuw in Ierland spelende Keltische
thrillerserie Zuster Fidelma van de Engelse auteur Peter Tremayne.
Het grote internationale succes van deze reeks (wereldwijd al meer
dan 3 miljoen exemplaren verkocht) blijkt wel uit het feit dat er een
bloeiende internationale Zuster Fidelma-fanclub bestaat, die elke
twee jaar een weekend organiseert in Fidelma’s ‘woonplaats’, de
Ierse stad Cashel. 
En vanaf dit jaar verschijnt ook het eerste deel van de stripserie rond
deze inmiddels wereldberoemde non! Het boek is als wereldpre-
mière gepresenteerd tijdens het stripfestival van Valkenswaard, om
daarna nog in diverse andere talen te verschijnen. De tekenaar van
de strip, Carlos Vila, was in Valkenswaard aanwezig om de eerste
exemplaren in ontvangst te nemen en te signeren.

Tegelijk met de normale edities van Fidelma 1 zal in een bijzonder
beperkte oplage van 75 exemplaren ook een editie verschijnen op
extra groot formaat, ca. 28 x 38 cm. Deze uitgave zal worden ge-
nummerd en gesigneerd door de tekenaar en bevat naast het ver-
haal op oorspronkelijk tekenformaat (in kleur) ook een genummerde
en gesigneerde extra plaat op kunstdrukpapier. Bovendien zal dit
de enige editie zijn waarin de ongecensureerde eerste versie van
plaat 29 zal worden bijgevoegd, waarop Fidelma meer van zichzelf
bloot geeft dan schrijver Peter Tremayne bij zijn personage vond
passen. Daardoor zal die eerste versie alleen in deze verzamelaars-
uitgave te zien zijn!

Fidelma 1 - Absolutie door moord 
Door: Tremayne & Muñoz, Vila & Ferrer
Inhoud: 56 incl. extra dossier, alleen in 1e druk
Genre: historische avonturenstrip
SC - € 8,95 / ISBN 978-90-343-0553-4
HC - € 18,95 / ISBN978-90-343-0554-1

Extra: Eenmalige speciale editie op zeer groot formaat
(ca. A3). Op 75 ex. gelimiteerde luxe hc, genummerd
en gesigneerd, met losse gelijk genummerde en ge-
signeerde plaat
Verk. Pr.: € 79,95 / ISBN 978-90-343-0555-8

De complete Baard en Kale 1 - 
Die duivelse meneer Stomp
Door: Rosy & Will
Inhoud: 160 blz., incl. extra dossier
Genre: avonturenstrip
HC - € 24,95 / ISBN 978-90-343-0573-2
LUXE - € 59,95 / ISBN 978-90-343-0574-9
De luxe versie heeft een mooie omslag van 
Balacron met foliestempel, is gelimiteerd op 
99 exemplaren en bevat een speciale ex-libris!

De complete Baard en Kale 1 - Die duivelse meneer Stomp
Het fonds van Arboris wordt binnenkort uitgebreid met een nieuwe collectie, waarbinnen een aantal
prachtige klassieke series gebundeld zullen worden uitgegeven! De eerste twee series zijn Baard en Kale
en De Beverpatroelje. Deze twee series waren aanvankelijk aangekondigd door Uitgeverij Boumaar,
maar in goed onderling overleg is besloten dat Uitgeverij Arboris beide series zal gaan uitgeven. De eer-
ste delen van deze reeksen zullen al in het vierde kwartaal van dit jaar verschijnen! En er zit nog meer in
het vat. Zodra het werk aan de inkleuringen en nieuwe vertalingen klaar is, gaan er ook bundelingen
verschijnen van Tanguy en Laverdure, en binnen enkele weken hopen we nóg een klassieke reeks aan
te kunnen kondigen!

Arboris zal deze reeksen gaan uitgeven in de vorm van bundelingen van drie verhalen per uitgave, met
telkens een toegevoegd dossier met achtergrondinformatie over de auteurs en de eerste Nederlands-
talige publicaties, een en ander voorzien van bijbehorende illustraties. De boeken zijn uitgevoerd in
harde kaft, maar voor de liefhebbers zal van de eerste druk van elk deel ook een luxe versie in zeer be-
perkte oplage gemaakt worden, die zal worden voorzien van een luxe omslag en een mooie ex-libris.
Voor zowel de normale als de luxe versie kunt u intekenen bij uitgeverij Arboris of bij uw stripwinkel. Let op:
de luxe versie verschijnt in een gelimiteerde oplage van maximaal 99 exemplaren, dus op is echt op!

Stomp is een genie, een van die geniale misdadigers die misdaad tot een kunstvorm verheffen, dankzij
een briljante intelligentie die zijn achtervolgers telkens weer versteld doet staan. Zijn bende, de Witte
Hand, is overal gevreesd. Stomp is een van die grote misdadigers die je niet snel vergeet. Gewone
diefstallen en ongeïnspireerde moorden zijn niets voor hem, daarvoor is hij te ambitieus. Door elke keer
grootser uit te pakken, steeds hoger te mikken, heeft hij zich definitief een plek in het collectieve geheu-
gen veroverd als een van de zeldzame iconen van de misdaad. En het is ongetwijfeld de meest ken-
merkende persoonlijkheid die Baard en Kale in hun hele carrière ooit hebben ontmoet. Het lag dan
ook voor de hand om deze thematisch ingedeelde integrale uitgave te openen met de delen waarin
Baard en Kale kennis maken met de tegenstander, waarmee ze in hun verdere carrière telkens weer te
maken zullen krijgen. In dit boek zijn opgenomen: De witte hand / Stomp komt terug / Hokus Pokus Pas
...en een dossier vol achtergrondinformatie en zeldzame illustraties!


