
NIEUWE  TITELS  APRIL  EN  MEI  2019



DE COMPLETE BAARD EN KALE DEEL 7
INTERNATIONALE AVONTUREN

Serie:  De complete Baard en Kale
Deel:  7
Titel:  Internationale avonturen
Tekst:            Maurice Tillieux
Tekeningen:  Will
Blz.:   Ca. 160
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning: Mei

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)
Prijs:   € 27,95
ISBN:   978-90-343-0788-0

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met dossier en ex-libris) 
De luxe versie is in linnen gebonden met een losse, van de normale HC afwijkende omslag. 
De oplage is gelimiteerd op maximaal 200 exemplaren, genummerd en gepreegd,  
en bevat een speciale ex-libris, eveneens met preeg.
Prijs:   € 59,95
ISBN:   978-90-343-0789-7

In deze zevende bundeling van de avonturen van Baard en Kale slepen Maurice Tillieux 
en Will ons naar alle uithoeken van de wereld! De reis gaat vanaf thuisbasis Frankrijk naar 
Engeland, daarna naar Polynesië en tenslotte naar de Verenigde Staten, waar Baard en 
Kale New York onveilig maken met een klassieke kofferjacht. 



DE Vuurpoel 2
BERNADETTE

Serie:          De vuurpoel 
Deel:           2
Titel:      Bernadette
Tekst:             Nathan Fairbairn
Tekeningen:     Matt Smith
Blz.:      48
Genre:     Avontuur, geschiedenis/SF
Verschijning:    Mei

Uitvoering 1:  SC
Prijs:        € 8,95
ISBN:   978-90-343-0779-8

Uitvoering 2: HC (beperkte oplage)
Prijs:   € 18,95
ISBN:   978-90-343-0780-4

In de Franse Pyreneeën leidt baron Simon van 
Montfort rond 1220 al jaren een kruistocht 
tegen de Katharen. Om een paar beginnende 
kruisvaarders iets te doen te geven, stuurt hij 
ze de bergen in voor een onbelangrijk klusje 
in een dorpje waar volgens geruchten het Ka-
thaarse geloof beleden wordt onder leiding 
van de ‘parfait’ Bernadette, maar als de groep 
vanuit het niets te maken krijgt met bloeddor-
stige buitenaardse wezens die moeilijk te be-
strijden zijn, loopt de spanning hoog op!
Bernadette is deel 2 van een driedelige reeks, 
die binnen een jaar zal worden afgerond. Au-
teurs zijn de Canadese scenarist en inkleurder 
Nathan Fairbairn en de Amerikaanse stripteke-
naar en illustrator Matt Smith.



KONVOOI 15
DE PRIVÉjacht

Serie:   Konvooi
Deel:   15
Titel:   De privéjacht
Tekst:            Morvan
Tekeningen:   Buchet
Blz.:   48 

Genre:   SF/Fantasy
Verschijning:  April / mei 
Uitvoering:  SC, in kleur
Prijs:   € 8,95
ISBN:   978-90-343-0781-1

Nävis is volledig gerehabiliteerd en de Grote Raad biedt haar weer haar oude baan aan, 
maar zij is de corruptie in de hoge kringen zó zat dat ze ervoor kiest door te gaan met het 
als goedbetaalde huurling uitvoeren van allerhande klusjes. Ze neemt het aanbod aan van 
een miljardair die zegt een oplossing te zoeken voor de gevaarlijke diersoorten op een 
door hem gekochte planeet, maar afgezien van die diersoorten blijken er ook nog gemene 
addertjes onder het gras te zitten…



DE COMPLETE JERRY SPRING 3
ONRUST IN SAN JUAN

Serie:  De complete Jerry Spring
Deel:  3
Titel:  Onrust in San Juan
Tekst:            Jijé 
Tekeningen:   Jijé
Blz.:  160
Genre:  Western
Verschijning: mei

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier), strippagina’s in zw/w
Prijs:  € 27,95
ISBN:  978-90-343-0782-8

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met dossier en ex-libris), strippagina’s in zw/w. 
De luxe versie is in linnen gebonden met een losse, van de normale HC afwijkende 
omslag. De oplage is gelimiteerd op 150 exemplaren, genummerd en gepreegd, en 
bevat een speciale ex-libris, eveneens met preeg.
Prijs:  € 59,95
ISBN:  978-90-343-0783-5

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 ver-
halen afleverde. Jijé, de man die de leermeester is geweest van Franquin, Morris, Will, Gi-
raud en Mézières, was van mening dat de inkleuringen van de pagina’s afbreuk deden aan 
het resultaat en wist te bereiken dat Dupuis na een aantal albums in kleuren in 1974/1975 
vier albums in zwartwit uitgaf, maar pas met deze integrale uitgave zullen alle door Jijé 
getekende verhalen worden uitgebracht in de vorm waar de tekenaar de voorkeur aan 
gaf, afgedrukt in zwartwit op daarbij passend crèmekleurig papier. Elk deel is voorzien 
van een uitgebreid dossier in kleuren over de strip en de auteur, en ook de omslagen en 
andere illustraties in kleur en zwart-wit die Jijé van Jerry Spring gemaakt heeft zullen niet 
ontbreken.      



POKEREILAND 6
HET VIJFDE SYMBOOL

Serie:   Pokereiland 6
Titel:   Het vijfde symbool
Tekst:           Michele Condosta
Tekeningen:  Michele Condosta
Blz.:   48
Genre:  Fantasy
Verschijning:  Tijdens het Stripspektakel 2019 
   in Eindhoven, 18 en 19 mei.

Uitvoering 1:  SC
Prijs:   € 8,95
ISBN:   978-90-343-0784-2

Uitvoering 2: HC
Prijs:   € 18,95
ISBN:   978-90-343-0785-9

Al sinds de mist der tijden voeren vier koningen in vrede en harmonie het bewind over 
hun deel van het eiland Poker. Alles lijkt volmaakt in balans, tot de dag waarop het Orakel 
verschijnt aan de dwerg Jinx… en hem opdraagt de vier heersers te gaan waarschuwen 
voor een grote tragedie. Het tijdperk van chaos staat op het punt te beginnen en het is 
absoluut noodzakelijk dat de vier koningen elkaar treffen op het vierlandenpunt op het 
eiland. In de vorige delen konden we lezen hoe de vier vorsten tijdens hun tocht met tal-
loze moeilijkheden af te rekenen kregen, maar nu verschuift het perspectief naar MiKon, 
een klein jongetje dat woont in een van de dorpen in het rijk Schoppen en op een vreemde 
manier met de koningen te maken krijgt.

Dit album verschijnt op het Stripspektakel 2019 
in Eindhoven, waar de Italiaanse auteur 
Michele Condosta aanwezig zal zijn en zijn 
albums zal signeren. 
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