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VIVA ZAPATA! ontmoet THE WALKING DEAD

“Weet jij wat dit voor smerigs is?”

“Het lijkt op geen enkele bekende ziekte. 
Misschien een soort virus…”

“Als zelfs de plaatselijke intellectueel niet 
weet wat het is, dan hoeven we nergens 
bang voor te zijn, mannen.

MEDIO 2021



Mexico, rond 1900. 
Nog nooit waren de klassentegenstellingen tussen 
grootgrondbezitters en peños zo groot. Dan breekt 
een soort ziekte uit. De doden komen tot leven.  
Halsoverkop vlucht een grote groep mensen weg, 
alle sociale klassen bij elkaar. Ondanks de grote 
verschillen hebben ze één ding gemeen: angst!
Wie gaat dit overleven?

Muertos is stijlvol uitgevoerd in weelderig 
zwart-wit, met ruige, rijk golvende lijnen. 
156 pagina’s, HC met linnen rug
 
Andala, hombres! 

VIVA ZAPATA! ontmoet THE WALKING DEAD

“Weet jij wat dit voor smerigs is?”

“Het lijkt op geen enkele bekende ziekte. 
Misschien een soort virus…”

“Als zelfs de plaatselijke intellectueel niet 
weet wat het is, dan hoeven we nergens 
bang voor te zijn, mannen.



JUNI 2021



JEAN-LOUIS FONTENEAU - OLIVIER SCHWARTZ

INSPECTEUR BAYARD
Een inspecteur maakt nog eens wat mee! 
Op vakantie of voor werk, Inspecteur Bayard krijgt overal 
te maken met mysterie en misdadige doortraptheid. 

Van Canada tot de Stille Oceaan, van Mexico tot Polgravië... 
hij rekent op de lezer om de aanwijzingen op te merken die
onmiskenbaar op elk plaats-delict te vinden zijn. 

                   Tekenaar Olivier Schwartz
                    schopte het met zijn 
                    dynamische ‘atoomstijl’ 
                    (Yves Chaland) tot tekenaar 
                     van Robbedoes en 
                     natuurlijk van zijn nieuwe 
                     reeks Atom Agency. 
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Oei... en toen was ook de laatste doos met deel 1 en 2 leeg. 
De herdruk van deel 2 verschijnt met nieuwe alternatieve cover!  

TEX WILLER in kleur (48 p.)      HERDRUK deel 1 & 2

APRIL 2021



TEX WILLER in kleur (48 p.)      HERDRUK deel 1 & 2

Deel 1: Rangers over de grens! - door  Mauro Bosellei & Mario Alberti
Deel 2: De held en de legende  - door Paulo Eleuteri Serpieri

APRIL 2021





Het gezicht van Diego Portela is getekend door grof geweld.  
Eindelijk is het moment daar dat hij de rekening kan vereffenen.
In de uitvoering kruist hij het pad van de rangers Tex Willer 
en Kit Carson, die net een rovende bende smokkelaars op de 
hielen zitten.  
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TEX WILLER IN KLEUR

APRIL 2021

Nu ik eindelijk
 genoeg mannen en 
wapens heb, wil ik 
geen dag langer 

wachten! 



Chris Kyle is de Amerikaanse sniper met de meeste ‘kills’ op zijn 
naam (meer dan 150). Clint Eastwood maakte zelfs een fi lm over 
hem, American Sniper. Daarin wordt zijdelings aangestipt hoe Kyle 
om het leven kwam. Dit indringende album gaat juist daar uitgebreid 
op in. Brüno en Nury (de makers van Tyler Cross) vullen op sobere, 
strakke wijze het verhaal aan. Ze laten op treff ende wijze zien hoe 
ongemakkelijk de werkelijkheid kan zijn. 

Er is papa 

iets overkomen.

 hij h� ft zich 
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De man die Chris Kyle doodde - deel 1
96 pagina’s, kleur, hard cover

deel 2 (slot) volgt in de 2e helft van 2021

JUNI 2021
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Riemen vast!
Zeer geheim agenten MacGuffi  n (nee, geen voornaam) 
en Alan Smithee laten de sixties herleven met minirokjes, 
fl ower power en heel veel mojo. 
Softcover - 64 pagina’s 
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TEX WILLER IN ZWART-WIT
met 

tekenwerk van

Manfred Sommer 

(Frank Cappa)

JUNI 2021
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224 pagina’s pure western

Voor een handvol pesos extra...
Bendeleider Pablo Mendez schuwt geen mensonwaardige 
handel, als het maar wat oplevert. Wanneer zelfs kinderen 
als arbeidskracht worden ontvoerd uit de San Juan missie-
post, roept pater Mateo hulp in van de rangers. 



2e HELFT 2021



Zou het dan toch bestaan? Een afgezonderde wereld waarin 
prehistorische dieren rondlopen alsof er nooit een komeet is ingeslagen? 
De zojuist afgestudeerde Britse hippie Cathy gaat op zoek naar 
De verloren wereld, waarover haar grootvader al schreef in z’n 
beroemde boek. Met Eden slaat André Taymans, de tekenaar van 
Caroline Baldwin, nieuwe wegen in met een nieuwe stripheldin.  

FLOWER POWER meets JURASSIC PARK

Softcover 48 pagina’s... en als het tegen die tijd kan: gelimiteerde beurseditie! 



SEPTEMBER 2021

CALLIXTE



In de val gelokt door agenten van de USSR, komt Gilles Durance 
eind jaren zestig terecht op de grens van twee wereldmachten.
Middenin het Chinees-Sovjet-Russische grensconfl ict van 1969! 
Natuurlijk weet auteur Callixte haarfi jn welke vliegtuigen, voertuigen, 
kleding, personages en gebeurtenissen hij hierin moet verwerken.  

GILLES DURANCE ZOEKT 
DE RUSSISCHE BEER OP... 

IN ZIJN HOL!
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56 pagina’s 
softcover 

met dossier



YIPPIE YA YEAH YEAH!

Een lang gekoesterde wens van uitgeverij Hum!

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw album
met Cocco Bill. Naast nooit eerder vertaald werk 
van Jacovitti ook een gloednieuw verhaal waarin 
Cocco Bill een beroemde andere Italiaanse cowboy 
ontmoet. Hoe dat kan... Jacovitti is toch overleden? 
Klopt... maar hij had een assistent: Luca Salvagno.
En Salvagno tekent nog geregeld Cocco Bill.
Hieronder vast een voorproefje in schets! 

Hardcover, 64 pagina’s... en als het weer kan een beurseditie!



YIPPIE YA YEAH YEAH!

2e HELFT 2021



DEZE ZIJN NOG MAAR NET UIT...

DIE KOMEN ER STRAKS AAN!

DEZE ZIJN NOG MAAR NET UIT...

DIE KOMEN ER STRAKS AAN!
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www.uitgeverijhum.nl
www.facebook.com/UitgeverijHum
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