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Tyler Cross is geen watje. Hij wordt gezocht in 
vijf amerikaanse staten en de maffia heeft een prijs 
op zijn hoofd gezet. Wanneer hij in Miami arriveert 
ontdekt hij dat zijn advocaat het geld dat hij hem 
had toevertrouwd heeft geïnvesteerd in een 
duister project. 

Miami is een superstrak 
filmisch verhaal. Niets 
in het tekenwerk leidt 
af van wat je moet 
zien of weten. 
Een alwetende 
verteller houdt je 
to the point op de 
hoogte van details 
en achtergronden. 
Het plot verbindt 
naadloos alle 
lijntjes.  

Tyler Cross is een 
afgerond verhaal 
van 96 pagina’s. 



Gilles Durance is een voormalig gevechtsvlieger, die eind 
jaren ’60 met zijn burgerluchtvaartmaatschappij tegen 
wil en dank opdrachten uitvoert voor de Franse geheime 
dienst.

De zomer van 1968. Frankrijk gaat een nieuw atoomwapen 
testen in Frans-Polynesië. Daar is de lokale bevolking niet 
blij mee. Dan blijken er bovendien gevoelige documenten 
te zijn gestolen. De Franse geheime dienst vraagt Durance 
om ter              plekke een oogje in het zeil te houden. 
 

GILLES DURANCE

Van de auteur van De autoreportages 
van Margot. Voor Callixte is het een 
kleine stap van klassieke auto’s naar 
klassieke vliegtuigen.
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ZESTIEN
eerder
verschenen
albums

Oh ja? 
Is de zaak eindelijk beklonken? Is met dit zeventiende
en laatste deel van Philemon na al die jaren werkelijk 
de reeks voltooid? Hum... je weet maar nooit. 
Avonturen rond en op de letters ‘Atlantische Oceaan’ 
zijn in de regel altijd heel onvoorspelbaar gebleken. 
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Tex Willer snakt naar gerechtigheid. 

Er staat een prijs op zijn hoofd, 
omdat hij ten onrechte wordt 
beschuldigd van medeplichtigheid
aan overvallen en veediefstal. 
Tegenover hem staat een grote 
bende gewapende bandieten die 
onder bescherming staat van de 
sheriff van Corpus Christi. 
              
                     Dat moet onherroepelijk 
                     uitdraaien op een 
                                 shoot-out!

TEX WILLER IN KLEUR

VIJF ALBUMS
eerder 
verschenen



Goed foute film-noir detective van scenarist Enrique 
Sánchez Abulí en tekenaar Jordi Bernet. Luca Torelli 
is een gewetenloze huurmoordenaar die zijn zaakjes 
regelt in het New York van de jaren dertig, de tijd van 
The Great Depression. 
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Uitgeverij Hum! maakt met deel 4 en 5 de integrale 
uitgave van Topedo 1936 compleet. Speciaal voor 
deze reeks verzorgde Willem Ritstier (winnaar van 
de Stripschapprijs 2017) de sfeervolle inkleuring van 
alle vijf covers. 
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TIEN ALBUMS
eerder verschenen 

Een lekker 
dikke doorlezer 
van 226 pagina’s 
oerdegelijke western. 

In het westen van 
Amerika zijn nog 
heel wat gebieden 
te ontdekken. 
Maar daar denken 
de oorspronkelijke 
bewoners anders over. 

..



HUM!

ROODHAAR MEETS PHILEMON

Bij alle albums van Philemon 

tekende een bekende Nederlandse 

of Belgische tekenaar voor ons 

een mooie prent.

Voor het laatste album Die 

verduivelde schilder plaatste 

Romano Molenaar onze held 

van de A in een bijzondere 

fantasy-setting. 

Voor de mensen die de reeks niet 

kennen: Philemon is die met het 

blauwgestreepte shirt. Naast hem 

in dat groene pakje staat zijn 

sidekick mijnheer Bartholomee. 



www.uitgeverijhum.nl
www.facebook.com/UitgeverijHum
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