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JEAN-LOUIS FONTENEAU - OLIVIER SCHWARTZ

INSPECTEUR BAYARD
Even voorstellen: 
inspecteur Bayard, de aller-, allermooiste blonde kuif 
in de wereld van het beeldverhaal. Sterk en pienter, 
met een kien oog en altijd witte handschoenen.

Kleine leugenaars en gevaarlijke bandieten, ze worden 
allemaal ontmaskerd door onze vasthoudende inspecteur 
met behulp van betrouwbare metgezellen zoals Sam de 
Yorg en Isabelle. En het mooiste is dat de lezer kan mee-
denken met het onderzoek om tot een eigen oordeel te 
komen wie de dader is en hoe de vork in de steel zit. 

Tekenaar Olivier Schwartz is niet zomaar iemand. 
Met zijn dynamische ‘atoomstijl’ (a la Yves Chaland) bracht 
hij het tot tekenaar van Robbedoes en natuurlijk zijn 
nieuwe reeks Atom Agency. 
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DEEL 1



DIE OUDE SCHAT VAN DE CONFEDERALEN...
Wat is er mee gebeurd? 
Na de Amerikaanse Burgeroorlog raakte hij in de vergetelheid. 
Zou hij nog worden gevonden? Bestond hij eigenlijk wel?

Wat is er met de Jersey Cowpunchers gebeurd? 
Vijftien jaar later komt deze beruchte bende weer bij elkaar 
om het nog eens te proberen. Ze zijn grijs, bijziend, ziekelijk 
en stram. Oude kerels. Maar spijkerhard. Hank Williams weet 
zeker dat hij uiteindelijk het juiste spoor te pakken heeft. 

Een messcherpe western met een bittere smaak, superstrak 
gestileerd door Brüno, de tekenaar van Tyler Cross.

een aparte, Tarantino-achtige western in twee delen
deel 2 (slot) verschijnt in augustus 2020



MAART 2020



DE LAATSTE REIS VAN PHILEMON
Een laatste blik op de wereld van Philemon... met het 
korte verhaal Blurp! en het wat langere Het water dat 
Spriiing! doet, dat Fred nog vóór De drenkeling van de A 
maakte en dat eigenlijk een Philemonverhaal had moeten 
worden. Plus niet eerder in Nederland gepubliceerde 
introductie-pagina’s, puzzelpagina’s uit Pilote/Pep Parade,
en een fraaie verzameling unieke dedicases van 
gasttekenaars rond het thema ‘Philemon’. 

17 TITELS - COMPLETE REEKS



ZEVEN ALBUMS
eerder verschenen

TEX WILLER IN KLEUR

Er waart een sinistere moordenaar rond die genade kent 
voor mens noch dier. Het laatste wat zijn slachtoffers 
zien... is de schittering op het goud van zijn revolvers. 
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TEX WILLER IN ZWART-WIT



TWAALF
ALBUMS
eerder 

verschenen 

Twee legendes van het Wilde Westen ontmoeten 
elkaar in een 226 pagina’s dikke degelijke western.

Voor het eerst in 70 jaar werd Tex Willer door een
vrouw getekend: Laura Zuccheri. En hoe!

..

TEX WILLER IN ZWART-WIT
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Stap in de cockpit van Gilles 
Durance en zijn collega’s. Ook 
dit keer staat een legendarisch 
toestel centraal in een sterk op 
feiten gebaseerd verhaal:
de Concorde!  

Twee albums eerder 
verschenen

een krankzinnige wedloop tussen de westerse Concorde 
en diens Russische tegenhanger de Tu-144.

BONJOUR!

DE KOUDE OORLOG 
OP ZIJN HEETST!



EEN UITSTAPJE NAAR...               DE SMERIGE ONDERBUIK VAN DE SAMENLEVINGMAART 2020



BERNET & SEGURA

KRAKEN INTEGRAAL
Smerig stinkende riolen vol ratten, verknipte misdadigers, 
godsdienstfanatici en een gigantisch, mythisch monster. 

Welkom in de onderbuik van een niet zo verre toekomst.  
Ga mee op patrouille met luitenant Dante. Aan hem en 
zijn Rioolpolitie de schone taak om orde op zaken te stellen. 

De science fiction-reeks Kraken is de ideale toegift 
voor de integrale editie van Torpedo. 
Heerlijk tekenwerk van Jordi Bernet, in hetzelfde formaat 
als Torpedo. Met alle episodes van Kraken in één bundel.      

EEN UITSTAPJE NAAR...               DE SMERIGE ONDERBUIK VAN DE SAMENLEVING



Alle verhalen van Torpedo in vijf bundels. 
Deel 1 is inmiddels uitverkocht, dus werd het hoog tijd 
voor een herdruk. Een mooie gelegenheid om ook de 
zesde cover te gebruiken die we beschikbaar hadden. 

als deel 1 dan op is...

MAART 2020

HERDRUK DEEL 1 MET EEN NIEUWE OMSLAGTEKENING



Luca Torelli is Torpedo: een cynische killer in het 
New York van 1920 - 1930, de Great Depression. 
Goed foute film-noir detective van scenarist 
Enrique Sánchez Abulí en tekenaar Jordi Bernet. 

DEEL 2 T/M 5 NU NOG VOORRADIG...

HERDRUK DEEL 1 MET EEN NIEUWE OMSLAGTEKENING
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VERWACHT

TWEEDE HELFT

VAN 2020



Onze jonge politie-inspecteur bijt zich in dit tweede deel 
vast in twee pittige zaken. Een eeuwenoud kerkelijk 
raadsel en moord in een jazzkelder. 

Natuurlijk staat Kitty haar mannetje, maar naast de 
misdaad moet ze het ook regelmatig opnemen tegen haar 
betweterige collega inspecteur Pluimvé. Die heeft zo zijn 
eigen inschatting over hoe de politie te werk moet gaan en 
vooroordelen over wie in aanmerking komt als verdachte.  

Met Kitty Beaufort geven de auteurs een waardige hommage aan 
(en vervolg op) het werk van Maurice Tillieux (Guus Slim).

HALLO?
IS DAAR IEMAND?
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