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De Verboden HavenDe Verboden HavenDe Verboden HavenDe Verboden Haven
Abel is een jonge schipbreukeling. 
De zee heeft zijn geheugen 
verzwolgen en creeërde daar-
mee een groot mysterie over 
zijn verleden en wat hem is 
overkomen. Hij krijgt onderdak 
bij de drie dochters van de 
kapitein van de zeeman die 
hem vond op een strand in Siam. va

De Verboden Haven is een machtig verhaal over de woeste zee, 
liefde zo puur dat het pijn doet, verraad, rijkdom en verlangen. 
En dat alles gevangen in de zwierige potloodkunst van Turconi, 

in een vuistdikke grafische roman van 300 pagina’s die echt 
uit moet als je er eenmaal aan aan begonnen bent. 

een meeslepend epos over de grillige getijden van een meedogenloze levenszee
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Charley’s Oorlog 7
Muiterij in Etaples

126 p. zwart-wit
hardcover

MUITERIJ & 
MODDER 
in 1917

In 1917 
zakt het 
moreel van 
de troepen 
tot een dieptepunt. Charley ziet voor zijn ogen gebeuren hoe de 
onbarmhartige tucht in het trainingskamp van Étaples de aanleiding 
is voor muiterij in het geallieerde kamp. Tot hier en niet verder! 
Helaas... de strijd om Passendale stelt al het voorgaande in de 
schaduw. Mensen, dieren en materialen worden opgeslokt door een 
verstikkende zee van modder. 

Deze nauwkeurig 
gedocumenteerde
reeks wordt be-
schouwd als ‘the 
greatest British 
war comic strip 
ever created’. 
Scherp geobser-
veerd en verteld 
door Pat Mills, 
minutieus in beeld gebracht 
door Joe Colquhoun. 124 pag. met dossiers. 

ZES eerder verschenen albums (deel 1 & 2 bij Just Publishers)
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de complete reeks wordt tien albums lang
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Explosief! Zeer geheim agenten MacGuffi  n (nee, geen voor-
naam, zeiden we toch) en Alan Smithee maken alles mee wat 
de sixties zo bijzonder maakt: minirokjes, fl ower power, en... 
een compacte atoombom gericht op een staatshoofd. 
Softcover - 64 pagina’s 

Swinging Sixties Spionage!
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if you´re going to San Francisco                 be sure to wear 
                      some Flowers in your hair...



‘Lucky’ Joe Beauregard heeft niets meer te verliezen. 
Vandaag moet hij op pad om, net als toen, Texas te redden van 
comancheros, hopelijk voor het laatst. Als hij de ravijnen van de 
Sacramento Mountains intrekt om zich te meten met El Morado 
en diens meedogenloze bendes is één ding onveranderd: 
Tex Willer en Kit Carson rijden nog steeds aan zijn zijde mee.

TEX WILLER IN KLEUR
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JEAN-LOUIS FONTENEAU - OLIVIER SCHWARTZ

INSPECTEUR BAYARD
Waar blijven de honderd ontvoerde VIP’s van wie de 
hersenen worden geherprogrammeerd? Is er nog hoop 
voor de vermiste Sam en agent 25.087? 

In dit afsluitende vervolg op Pas op voor de Yorg, inspecteur!  
wordt alles duidelijk.... als jij je best doet, tenminste. 
Want Inspecteur Bayard rekent wel op de lezer om de 
aanwijzingen te vinden, zodat het avontuur verder kan. 

Tekenaar Olivier Schwartz schopte het met zijn dynamische 
‘atoomstijl’ (Yves Chaland) tot tekenaar van Robbedoes en 
natuurlijk van zijn nieuwe reeks Atom Agency.

vier
eerder  

verschenen
albums

unieke
puzzelplaat

van Schwartz

bij eerste

bestelling!
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VIJFTIEN 
ALBUMS

eerder 
verschenen

228 pagina’s pure western

Tex Willer... een man van de wet? 
Die avond, rond een kampvuur op de prairie, vertelt Tex zijn 
vrienden een verhaal uit zijn jeugd, toen dat even heel anders lag. 
Door een lelijke beschuldiging werd de toekomstige ranger ineens 
zelf een outlaw. De voormalige jager als prooi, door het woeste 
gebergte van Arizona opgejaagd met bendes desperado’s en 
comancheros op zijn hielen. Voor het eerst komt hij oog in oog 
te staan met een legende.... Cochise! 



EEN KOSMISCHE MELANGE, IN NEDERLAND GEBRAND!

“StarBarzTM

is écht my 
cup of tea!”

Bertil Beukenhorst,
ervaringsdeskundige



De beste latte macchiato in de hele Melkweg…. 
komt natuurlijk van Star BarzTM! Samen met tom-tomjuf 
Siri en scheepshond Pookie reist salesman Al Together komeet 
en sterrennevel af om de beste bakkies aan deze kant van 
Andromeda te serveren. En wat ze dan allemaal tegen-
komen… alle Senseo’s nog aan toe!

Star BarzTM is een heldere komeet aan de Nederlandse 
striphemel. Intergalactisch vermaak dat - onbegrijpelijk 
genoeg - nog niet eerder gebundeld werd. Tot Hum! er 
zich mee bemoeide. Lift off! We have a lift off! 
48 p. softcover 

Andromeda te serveren. En wat ze dan allemaal tegen-
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www.uitgeverijhum.nl   ∞   www.facebook.com/UitgeverijHum
alle titels onder voorbehoud - wijzigingen zijn natuurlijk altijd mogelijk
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