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Ondanks, of misschien wel dankzij, de vakantieperiode 
pakken we weer lekker uit met nieuwe en speciale titels. 
We hebben er zin in, net als onze striphelden, en komen 
met een nieuw deel uit de integrale reeks van Trigië 
inclusief een speciaal verhaal door Ron Embleton, een 
jubileumalbum voor de leukste tweeling van Nederland, 
Elsje die de Minister President redt, nieuwe delen van 
Nevada, Trollen van Troy en de Steen der Chaos en we ron-
den de Jylland trilogie af. Er valt weer veel te genieten!
Rob van Bavel • Uitgever

In het jaar dat Suus & Sas hun twintig-
ste verjaardag vieren, en zoals dat echte 
striphelden betaamt nog geen jaartje 
ouder zijn geworden, verschijnt in sep-
tember ook het twintigste album in 
deze hitserie. 
In Toekomstdromen leggen Suus & Sas
hun toekomst in handen van waar-
zegster Madame Zizal, die op haar 
beurt concurrentie krijgt van Madame 
Suusal. Maar uiteraard blijven de mei-
den op zoek naar liefde, met of zonder 
friethunk. 

S U U S  &  S A S
S T A A N 

A L  2 0  J A A R
I N  T I N A !

Kunstvervalsing – of zit het toch anders? – het afschuwelijkste  
aanvalswapen ooit, de neutrale bom, en een snijdend spannende 
achtervolging op een snelweg die onder meer leidt naar de kroeg 
van Dubbele Dieter, waar vrijwel alle vuile zaakjes van Europa en om-
streken worden uitgebroed. 
Het is maar een greep uit deze drie legendarische avonturen die,  
zoals altijd, het uiterste van Agent 327 vergen. Wat niet automatisch 
wil zeggen dat Agent 327 bij elk avontuur als vanzelfsprekend op 
een goede afloop kan rekenen.
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Gerard Leever

SUUS & SAS | #20 
Toekomstdromen
ISBN 978-90-8886-685-2      SC | 48 pagina’s | € 8,95

Martin Lodewijk

AGENT 327 | #10 Drie avonturen
HERUITGAVE MET NIEUW 
GETEKENDE COVER
ISBN 978-90-8886-746-0  SC | 48 pagina’s | € 9,95
ISBN 978-90-8886-747-7                                                 HC | 48 pagina’s | € 19,95
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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, sa-
men met de geleerde Perik en de jonge piloten Janno, 
Roffa en Keren, weerstand aan moet bieden. Want of 
het nu krankzinnige geleerden zijn, giftige meteorieten 
of een telepatische ruimtereiziger, iedere keer moeten 
ze tot het uiterste gaan om het voortbestaan van het rijk 
en soms zelfs de hele planeet te garanderen.

Michael Butterworth | Don Lawrence

TRIGIË | INTEGRAAL #3
978-90-8886-644-9          184 pagina’s | € 32,95 
978-90-8886-673-9               luxe | 184 pagina’s | € 89,95

DE LUXE EDITIE VAN TRIGIË – INTEGRAAL 3 
(200 EXEMPLAREN) IS IN LINNEN GEBONDEN 

EN  BEVAT EEN GENUMMERDE EN DOOR 
ROMANO MOLENAAR GESIGNEERDE PRENT.

De opkomst en ondergang van het Keizerrijk Trigië 
is het avontuurlijke sciencefiction-epos van Michael  
Butterworth en Don Lawrence, dat van 1968 tot 1977 
in de bladen Sjors en Eppo werd voorgepubliceerd. Dit 
is het derde deel van een nieuwe complete heruitgave.

In dit album zijn, naast een uitgebreid dossier over het 
ontstaan van de reeks, ook de verhalen Het purperen 
licht, De zonen van de keizer, De fatale wijn, De verbo-
den stad, De onzichtbare veroordeelde en De formule 
van Perik opgenomen. 
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Duval | Pécau | Wilson
NEVADA | #2 
Route 99

978-90-8886-736-1    SC | 56 pagina’s | € 9,95
978-90-8886-737-8     HC | 56 pagina’s | € 19,95

Nevada Marquez zigzagt als verantwoor-
delijke voor het welvaren van de filmstu-
dio’s tussen twee werelden: de restanten 
van de verovering van het Westen en de 
wereld van het meedogenloze Hollywood 
en de opkomende filmindustrie.
Nevada heeft verschillende opdrachten 
lopen, maar die laat hij allemaal schieten 
wanneer hij verstrikt raakt in het web van 
een opiumsmokkelaar in Chinatown.
Route 99 is het tweede deel uit de Nevada-
trilogie.

Eric Hercules | Gerben Valkema
ELSJE | #11 
Viraal

978-90-8886-695-1                                    SC | 48 pagina’s | € 9,95
978-90-8886-707-1                                 HC | 48 pagina’s | € 19,95

De rebelse Elsje is scherp en stekelig, maar ook schat-
tig en aaibaar. In dit album merkt ze dat de natuur wat 
in de war is, maakt ze korte uitstapjes naar de Bataafse 
Republiek en de Oertijd, beleeft avonturen in het  
Amazone regenwoud, heeft een viraal vakantiebaantje 
op Texel en is gebarentolk voor de minister-president...

GERBEN VALKEMA KRIJGT DIT 
JAAR DE STRIPSCHAPPRIJS VOOR ZIJN 

COMPLETE OEUVRE

G e n i e t  v a n  E l s j e , 
a l s  j e  d u r f t !
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Bruno de Roover | Przemyslaw Klosin
JYLLAND | #3
Koude wraak

978-90-8886-722-4              SC | 48 pagina’s | € 9,95
978-90-8886-723-1            HC | 48 pagina’s | € 19,95

Koning Sten heerst met ijzeren hand over Jylland. Sa-
men met zijn machtige leger verovert hij steeds grotere 
gebieden van het schiereiland en rijft zo alle rijkdom-
men binnen. 
Zijn hoogzwangere vrouw Erle staat op het punt om 
hem een kind te schenken, dus ook de toekomst van de 
troon is verzekerd.
Toch sluimert onrust in zijn hart. Hij beseft dat een op-
stand tegen zijn heerschappij op komst is. Maar vanuit 
welke hoek komt het gevaar?

39
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Eerwaarde Rysta Fukkatoe is slachtoffer geworden van 
een complot: hij heeft een drankje gedronken waardoor 
hij smoorverliefd is geworden op Pwietepiet. De trollin is 
ook betoverd, waardoor de liefde wederzijds is. De wijze 
neemt zijn harige schoonheid mee naar Eckmül, waar het 
nieuws al snel de hogere kringen bereikt. En zo ontstaat er 
een verrassende trend onder de rijken van de stad: het is 
tegenwoordig gepast om rauw vlees te eten en je niet te 
wassen. Ondertussen is Tetram vastbesloten om het hart 
van zijn geliefde terug te winnen...

Christophe Arleston | Jean-Louis Mourier

TROLLEN VAN TROY | #25
Met zeep vang je geen vliegen

978-90-8886-730-9  SC | 48 pagina’s | € 9,95
978-90-8886-731-6  HC | 48 pagina’s | € 19,95

De reeks van de Trollen van Troy heeft er 
weer een waanzinnig deel bij!
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Het almachtige keizerrijk Nemès, heeft de militaire 
dienstplicht her-ingevoerd, voor iedereen, dus ook voor 
de rijken. Aldus gaan Navel en Araes, twee zonen van 
families die niet voor het soldatenleven bedoeld zijn, 
op pad naar Enoch, het ‘einde van de wereld’, de rus-
tige grensstreek in het noorden van het rijk. Maar tij-
dens een patrouille activeren ze per ongeluk een eeu-
wenoud begraven artefact, waardoor deze vreedzame 
streek in een hel verandert. Hordes barbaren, geleid 
door een bloeddorstige krijgsheer, steken de oceaan 
over om het land te veroveren. Het is het begin van 
een meedogenloze strijd om de absolute krachtbron:  
de Steen der Chaos.

Katz | Créty

STEEN DER CHAOS | #2 
De tijd van de barbaren

978-90-8886-717-0                           SC | 48 pagina’s | € 9,95
978-90-8886-718-7                       HC | 48 pagina’s | € 19,95

dek de 
flanken!

we doen 
wat we 
kunnen!

pas op! 
blijf weg van 

de rand!

huppakee! Ik 
mep die sukkels  

wel plat!
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des te be-
ter. Ik haat 
wachten.

kijk... daar 
zijn ze al!

ze zijn met 
tien keer zoveel 
als wij... positie 
houden is on-

mogelijk!

maar dat 
is toch wat we 

gaan doen.

als die bavianen 
de brug gepas-

seerd zijn, zullen 
ze verderop een 
tweede front 
creëren. dat is 

strategisch gezien 
niet ideaal.

niet ideaal?! 
en hier met tien 

tegen één sterven, 
is dat ideaal?

pak je wapen, 
stop met zeuren.

In positie! 
we breken niet, 

we delen klappen 
uit en gaan niet 

achteruit.

welkom in 
enoch!
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Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter aan de gegeven 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen voorbehouden.
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Thom Roep | Piet Wijn
DOUWE DABBERT | #22 
978-90-8886-709-5 SC | € 9,95
978-90-8886-710-1 HC | € 19,95

Arleston | Floch 
YTHAQ | #17 DE GROT DER BLIKKEN
978-90-8886-647-0 SC | € 9,95
978-90-8886-648-7 HC | € 19,95

Arleston | Barbucci
EKHÖ | #10 EEN GEEST IN PEKING
978-90-8886-734-7 SC | € 9,95
978-90-8886-735-4 HC | € 19,95

Arleston | Martino 
DE WOUDEN VAN OPAAL | #12  
978-90-8886-738-5 SC | € 9,95
978-90-8886-739-2 HC | € 19,95

Robbert Damen | Romano Molenaar
Roodhaar | #6 Het jaar van de Tweeling
VERSCHIJNT IN SOFT- EN HARDCOVER
EN IN EEN GELIMITEERDE LUXE EDITIE

Hans van Oudenaarden
Wynona | #1 Als de beer ontwaakt 
VERSCHIJNT IN SOFT- EN HARDCOVER
EN IN EEN GELIMITEERDE LUXE EDITIE

Rob van Bavel | Fred de Heij 
Haas | #7 Ontspoord
978-90-8886-728-6 SC | 48 pag. | € 9,95
978-90-8886-729-3 HC | 64 pag. | € 19,95

Douwe Dabbert | #1
De verwende prinses 
In soft- en hardcover

VERSCHENEN IN JULI 2021

Douwe Dabbert | #3
De valse heelmeester 
In softcover 

VERSCHENEN IN JULI 2021

Douwe Dabbert | #13
De heksen van Eergisteren 
In softcover

VERSCHENEN IN JULI 2021

Storm | #12
De zeven van Aromater
heruitgave met oorspronkelijke
cover van Don Lawrence

Storm | #16
Vandaahl de verderver
heruitgave met oorspronkelijke
cover van Don Lawrence
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