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Suske en WiSke Junior 1
11 maart 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 27020 8
gebrocheerd, quadri   NUR 360
20 x 26 cm – 32 blz.   Display 15 ex. 978 90 02 27070 3 
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Suske en WiSke Junior 2
17 juni 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 27021 5
gebrocheerd, quadri   NUR 360
20 x 26 cm – 32 blz.   Display 15 ex. 978 90 02 27071 0 

IS
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 9
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 2

70
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 5

door Charel Cambré en Kim Duchateau

/suskeenwiske 

Tekenaar Charel Cambré en scenarist Kim Duchateau duiken de kindertijd van Suske en Wiske in, en 
laten hen doldwaze grappen en grollen beleven. Vol verbazing kijken Suske en Wiske Junior samen 
de wereld in, en beleven ze korte maar krachtige komische avonturen. Wiske bekijkt de dingen op 
haar manier, Suske op de zijne. De ideale strip voor eerste lezers, van twee ervaren striprotten met 
een geweldig gevoel voor humor.

Hmm, wat een 
lekker ijsje! Zeker weten!

Oh! Wat jammer dat  
het altijd zo  
snel op is...

En het ijskarretje   
 is ook al weg...          Maar ik heb plots 

een geweldig idee! Kom mee!

Ja, met  
de teletijdmachine!

   Geniaal, 
Wiske!

  Daarmee kunnen we ons terugflitsen 
naar het moment net vóór het  

    ijs karretje voorbijrijdt.

Je hebt 
ons te ver  terug

geflitst!

   Pardon, 
mijnheer... 

  Wanneer komt 
het ijskarretje  
hier voorbij?

Het huis  
van professor  

Barabas?

Groempf?

Junior_Persvoorstelling_binw.indd   1 3/10/19   09:35

1-paginaverhaaltjes



Ja, binnen een uurtje. 
Eerst de motor  

nog nakijken.

Het is nu een uur 
later, Suske...

Ik vervang de 
batterij.

Nog een klein 
half uurtje.

Suske, ik wil nu 
echt vertrekken, 

hoor.
Even de remmen 

nakijken.

Minuutje.

En nu de uitlaat 
controleren...

Zo klaar.

Zeg, nu is het de moeite 
niet meer! Het is al donker. 

We moeten naar bed.
  lig je nog    

   niet in bed?

Ik controleer nog 
snel even de vering 

van de matras.

Gaan we vandaag met 
Vitamientje rijden,

         Suske?

Wel, 

Junior_Persvoorstelling_binw.indd   2 3/10/19   09:35

Leuk,  
zo’n wandeling in de

       dierentuin!
Aha, de apenkooi! 

Mijn favoriete 
dieren!

Ik maak een selfie 
voor de apen!

Flauw, hoor,  
Sus!

Ik maak een 
betere selfie!

Waar is Wiske nu  
gebleven?

  Ik ben haar  
al een half uur aan 

het zoeken!

Dit is wel wat anders dan  
voor die apen, hè! 

Even later...

Junior_Persvoorstelling_binw.indd   3 3/10/19   09:35
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/suskeenwiske 

SchanuLlEkE – SleutelHANgEr
Dankzij de Schanulleke-sleutelhanger speel jij jouw sleutels nooit meer kwijt. 
Zo’n schatje kan je toch niet verliezen.

januari 2020    € 5,99   ISBN 541 35 38 71670 4
polyester     NUR 022
14 x 9 x 2,5 cm  

IS
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SchanuLlEkE – kleINe pop (28 cm)
Lekker knuffelen met deze zachte Schanulleke-pop! Worden jij en je pop even 
onafscheidelijk als Wiske en haar kleine vriendinnetje?

januari 2020    € 12,99   ISBN 541 35 38 71661 2
polyester     NUR 022
28 x 7 x 15 cm   

IS
BN
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SchanuLlEkE – grotE pop (60 cm)
Neem Schanulleke overal mee naartoe en beleef net als Wiske de leukste  
avonturen met je favoriete knuffel! Deze Schanulleke-pop is heerlijk zacht en 
heeft een lengte van 60 cm.

januari 2020    € 24,99   ISBN 541 35 38 71650 6
polyester     NUR 022
60 x 25,4 x 14 cm  

IS
BN
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5 

38
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50

 6
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Suske en WiSke 351 – De verLOreN van eyck
Suske is een enorme fan van Jan van Eyck en dan vooral van diens kwaliteiten als geheim agent. Wanneer 
Jan van Filips de Goede opdracht krijgt een portret te maken van zijn toekomstige bruid Isabella van  
Portugal, kan Suske het niet laten om als verstekeling mee te reizen. Hij hoopt op die manier de assistent 
van zijn idool te worden. Maar tot zijn grote verbazing had Wiske net hetzelfde idee. Beiden trachten  
daarna in de gunst te komen van de beroemde schilder maar die houdt de eer liever voor zichzelf.  
Tijdens de lange reis worden er ook stokken in de wielen gestoken door enkele geheimzinnige tegenstan-
ders. Blijkt dat iemand het huwelijk van Filips en Isabella niet zo ziet zitten... 

12 februari 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 26873 1
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 blz.   Display 30 ex. 978 90 02 26877 9
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Suske en WiSke 352 – De blankE bergeN (titEL o.v.)
Opa Snor is opgenomen in het sanatorium De Blanke Bergen aan zee. Hij lijdt aan een vreemde ziekte. Hij 
maakt er kennis met Adeline, een oudere dame die toevallig aan dezelfde aandoening lijdt. Tot hun verba-
zing blijkt deze vrouw de moeder van Krimson te zijn. Wanneer duidelijk wordt dat de levensbedreigende 
ziekte enkel kan worden genezen met een peperduur medicijn, lijkt de situatie uitzichtloos. Bovendien 
wordt het genezende serum geproduceerd door Clover, een machtig zakenimperium dat er een nietsont-
ziende manier van werken opna houdt. Er zit voor onze vrienden niets anders op dan het medicijn te stelen 
en daarvoor slaan ze de handen in elkaar met hun aloude aartsvijand Krimson. Maar die samenwerking 
loopt niet meteen van een leien dakje. En zeker niet wanneer er uiteindelijk maar één dosis van het serum 
overblijft…

17 juni 2020    € 6,99    ISBN 978 90 02 26874 8
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 blz.   Display 30 ex. 978 90 02 26876 2
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door Peter Van Gucht en Luc Morjaeu

/suskeenwiske 

Suske en Wiske worden 75 jaar in 2020. 
En dat gaan ze uitgebreid vieren. 

Een actueel overzicht van hun feestplannen vind je op 
www.standaarduitgeverij.be/feestjaar-suske-wiske



/suskeenwiske 

11

Hommage 4 – De PreutSe PrINSEs
Lambik heeft een Thais masker gekocht op een rommelmarkt. Op een nacht begint het te brabbelen. 
Dankzij Barabas’ klankentapper wordt het gebrabbel verstaanbaar. Het masker blijkt 152 jaar oud te zijn en 
afkomstig uit het Himmapan bos. Het vraagt om hulp, want de koning is oud en heeft een opvolger nodig. 
De jongste zoon en zijn verloofde zijn aangeduid als troonopvolgers, maar ze zijn momenteel vermist. De 
oudste zoon is minder geliefd. Hij is stikjaloers op zijn broer en doet er alles aan om te verhinderen dat 
hij de troon zal bestijgen. Hoog tijd om nog eens te reizen met de teletijdmachine om de prins en zijn 
verloofde te gaan zoeken.

30 maart 2020    € 7,99   ISBN 978 90 02 27012 3
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 blz.   Display 30 ex. 978 90 02 27052 9 
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door Paul Geerts 

Paul Geerts (°1937) is de opvolger van Willy Vandersteen als tekenaar/schrijver van Suske en 
Wiske. Van 1972 tot 2001 had hij de eindverantwoordelijkheid over de stripreeks. 

hOMmage
Sinds 2017 nodigt Standaard Uitgeverij elk jaar een scenarist en tekenaar uit om een uniek en persoonlijk 
verhaal voor Suske en Wiske te schrijven en te tekenen. In 2020 vervult Paul Geerts beide rollen.

ReedS verScHeNeN IN dezE reekS:

Cromimi
ISBN 978 90 02 26375 0 

Boemerang
ISBN 978 90 02 26628 7

Consumentenadviesprijs: € 7,99

ISBN 978 90 02 26723 9

Sinds 2017 nodigt Standaard Uitgeverij elk jaar een 
scenarist en tekenaar uit om een uniek en persoon-
lijk verhaal over Suske en Wiske te schrijven en te 
tekenen. Zidrou en Jean-Marc Krings verzorgen 
deze derde hommage.

Suske, Wiske, Lambik, Jerom en Sidonia zijn wereld-
beroemd in Vlaanderen en Nederland. Maar wat zou 
er gebeuren als ze voet zetten op Franse bodem? 
Is iedereen daar wel even gelukkig mee?

SUSKE EN W
ISKE

DE KW
AKKELENDE KW

AKZALVER
door ZIDROU en JEAN-M

ARC KRINGS

De kwakkelende kwakzalver

WILLY VANDERSTEEN 
ZIDROU  JEAN-MARC KRINGS

SW_Hommage_3_Kwakzalver_NL_cov_v10.indd   1 27/09/19   10:03

De kwakkelende kwakzalver
ISBN 978 90 02 26723 9
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suske En Wiske blauWE reekS – IntEgraLe 1
Acht verhalen tekende Willy Vandersteen voor het legendarische weekblad Kuifje, onder de vleugels van 
artistiek directeur Hergé. Vandersteen reduceerde het aantal personages, en tekende de verhalen in de 
Klare Lijn-tekenstijl van Hergé. De albums hadden een blauwe cover,  zodat de reeks de stripgeschiedenis 
in ging als de Blauwe Reeks. In twee kloeke bundelingen worden die verhalen nu samengebracht, vooraf-
gegaan door een achtergronddossier door Marcel Wilmet. En dat alles in de aanloop naar de verschijning 
van het nieuwe Blauwe Reeks-verhaal De sonometer, van de hand van de Franse topscenarist François 
Corteggiani en tekenaar Dirk Stallaert. Een album waar Vandersteen ooit aan begon, maar nooit afwerkte. 
Integrale 1 bevat de eerste vier verhalen: Het Spaanse Spook, De bronzen sleutel, De Tartaarse helm en 
De schat van Beersel.

13 mei 2020    € 34,95   ISBN 978 90 02 27024 6
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 296 blz.   

IS
BN

 9
78

 9
0 

02
 2

70
24

 6

/suskeenwiske 

door Willy Vandersteen

door 
WILLY VANDERSTEEN

DE AVONTUREN VAN

het spaanse spook

door 
WILLY VANDERSTEEN

DE AVONTUREN VAN

de bronzen sleutel

door 
WILLY VANDERSTEEN

DE AVONTUREN VAN

de tartaarse helm

door 
WILLY VANDERSTEEN

DE AVONTUREN VAN

de schat van beersel



15

par Peter Van Gucht et Luc Morjaeu 

Bob et BobEtte 351 - le vaN eyck voltaliSé
Bob est un fan inconditionnel de Jan van Eyck et plus spécialement de ses qualités d’agent secret. Lorsque 
Philippe le Bon charge l’artiste-peintre de réaliser le portrait de sa future femme – l’infante Isabelle du 
Portugal – Bob ne résiste pas à la tentation de voyager clandestinement. Il espère ainsi devenir l’assistant 
de son idole. À sa grande surprise, il réalise que Bobette a eu exactement la même idée. Nos deux amis 
font tout pour s’attirer les faveurs du célèbre peintre qui n’en a cure. En outre, pendant le long voyage, de 
mystérieux adversaires n’hésitent pas à leur mettre des bâtons dans les roues. Il semble que les noces de 
Philippe et Isabelle ne fassent pas l’unanimité…

12 februari 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 02655 3
broché, quadri    NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.   
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Bob et BobEtte 352 - les BLANkE Bergen
Grand-père Moustache souffre d’une maladie étrange et est admis au sanatorium  ‘Les Blanke Bergen’ sur-
mer. Il y rencontre Adeline, une femme plus âgée, atteinte du même mal que lui. À son grand étonnement, 
cette femme s’avère être la mère de Crimson. Lorsqu’il apparaît que seul un traitement hors de prix est 
capable de venir à bout de cette maladie mortelle, la situation semble désespérée. D’autant que le sérum 
guérisseur est produit par Clover, un puissant empire commercial sans scrupules. Nos amis n’ont pas d’autre 
solution que de voler le médicament, ce qu’ils font avec l’aide de Crimson, leur pire ennemi. Mais cette col-
laboration ne coule pas de source. Surtout lorsqu’ils constatent qu’il ne reste qu’une seule dose de sérum…

17 juni 2020    € 6,99    ISBN 978 90 02 02656 0
broché, quadri    NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.   
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Hommage 4 – la PrINcEsse PruDe
Lambique a acheté un masque thaïlandais sur un marché aux puces. Une nuit, il se met à baragouiner. 
Grâce à l’attrape-sons de Barabas, le babillage devient compréhensible. Le masque semble avoir 152 ans 
et il provient du Bois Himmapan. Il appelle à l’aide pour trouver un successeur du roi qui se fait vieux. Son 
plus jeune fils et sa fiancée ont été désignés pour monter sur le trône mais ils ont disparu. Le fils aîné – qui 
a nettement moins la cote - est jaloux de son frère et fait tout pour l’empêcher d’accéder au trône. Il est 
urgent d’embarquer à bord de la Machine à Remonter le Temps pour partir à la recherche du prince et de 
sa promise.

30 mars 2020    € 9,99   ISBN 978 90 02 02660 7
cartonné, quadri    NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 pgs.   
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par Paul GeertshOMmage

Paul Geerts (°1937) a succédé à Willy Vandersteen en tant que dessinateur et auteur des albums 
de Bob et Bobette. De 1972 à 2001, il a été à la tête de l’équipe qui produit la série de bandes 
dessinées.

Déjà paru :

Cromignonne
ISBN 978 90 02 02617 1 

Boomerang
ISBN 978 90 02 02649 2

À partir de 2017, les Éditions Standaard inviteront 
chaque année un scénariste et un dessinateur à 
 réaliserun album de Bob et Bobette unique et 
personnel. Le reboutant rebouteux est le troi-
sième  titre qui rend hommage aux personnages 
 inoubliables de Willy Vandersteen.

Bob, Bobette, Lambique, Jérôme et Sidonie sont 
mondialement connus… en Flandre et aux Pays-Bas 
! Mais que se passerait-il s’ils posaient le pied sur 
le territoire français ? Feraient-ils également 
l’unanimité ?

BOB ET BOBETTE 
 

LE REBOUTANT REBOUTEUX 
 

par ZIDROU et JEAN-M
ARC KRINGS

Le reboutant rebouteux

WILLY VANDERSTEEN 
ZIDROU  JEAN-MARC KRINGS

ISBN 978 90 02 02659 1

SW_Hommage_3_Kwakzalver_FR_Hardcov_v10.indd   All Pages 27/09/19   10:12Le Reboutant Rebouteux
ISBN 978 90 02 02659 1

Depuis 2017, Les Editions Standaard invitent chaque année un scénariste et un dessinateur à créer et 
dessiner un album personnalisé de Bob & Bobette. En 2020, Paul Geerts assurera ces deux rôles.
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De kROnIEkEn vaN aMOraS 6
Om definitief uit de geldzorgen te raken, bewandelen zowel Suske en Wiske als Jerom en Lambik duistere 
paden. Vanzelfsprekend loopt het slecht af en Wiske verdwijnt spoorloos. Professor Barabas meent dat hij 
haar op de luchthaven zag en biedt zijn hulp aan. Vanaf dan gaat het pas echt mis...  

13 mei 2020    € 7,99   ISBN 978 90 02 26980 6
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 blz.   Display 15 ex. 978 90 02 26982 0
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de kronieken van

door Marc Legendre en Charel Cambré

ook BEschIkbaAR:

4

GARDAVU!

W ILLY VANDERS TEEN -  MARC LEGENDRE -  CHAREL CAMBRÉ

de kronieken vande kronieken van

GARDAVU!GARDAVU!

de kronieken van
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CONSUMENTENADVIESPRIJS NL: € 7,99
ISBN 9789002267734

4

de succesvolle sage 'amoras' voegde een un iek verhaal toe 
aan het un iversum van suske en wiske. Een verhaal dat op 

z ijn beurt weer aanle id ing geeft tot n ieuwe verhalen.

N iet alles is verteld. . .
  

'De kron i eken van amoras ' vormen een web van verhalen , 
d ie telkens u it een of meerdere albums bestaan en los van 
elkaar te lezen zijn. Ze geven achtergrond bij personages of 

brengen n ieuwe myster ies aan het l icht. 

De zwarte madam is terug! 

Deze keer laat ze n iet met z ich sollen en 

zal ze z ich wreken om alle onrecht 

dat haar is aangedaan!

3

DE ZA AK KRIMSON #3

W ILLY VANDERS TEEN -  MARC LEGENDRE -  CHAREL CAMBRÉ

de kronieken vande kronieken van

DE ZA AK KRIMSON #3DE ZA AK KRIMSON #3

de kronieken van
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Is Kr imson geboren als psychopaat? of is h ij zo

geworden? hoe komt het dat lambik hem al eerder kende? 

De eerste kroniek van Amoras neemt een duik in het 

n iet altijd zo duistere verleden van Antiheld Kr imson. 

ontdek z ijn verhaal in 3 delen.

de succesvolle sage 'amoras' voegde een un iek verhaal toe 
aan het un iversum van suske en wiske. Een verhaal dat op 

z ijn beurt weer aanle id ing geeft tot n ieuwe verhalen.

N iet alles is verteld. . .
  

'De kron i eken van amoras ' vormen een web van verhalen , 
d ie los van elkaar te lezen z ijn . Ze geven achtergrond b ij 

personages of brengen n ieuwe myster ies aan het licht.

CONSUMENTENADVIESPRIJS NL: € 6,99
ISBN 9789002265952

3

Amoras_De_Kronieken_3_cov_reg_v2.indd   1 9/04/18   14:19

Amoras_De_Kronieken_4_cov_folder_v2.indd   1 5/03/19   09:29

ISBN 978 90 02 25437 6 ISBN 978 90 02 25438 3 ISBN 978 90 02 25587 8 ISBN 978 90 02 25627 1

ISBN 978 90 02 26233 3 ISBN 978 90 02 26317 0 ISBN 978 90 02 26595 2 ISBN 978 90 02 26773 4

ISBN 978 90 02 25712 4 ISBN 978 90 02 25713 1 ISBN 978 90 02 25723 0

ISBN 978 90 02 26774 1

Ontdek de metalsensatie 
Amoras op Spotify.
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nachtwacHt 4 – Jacht op eEn helLehoNd
Schemermeer krijgt onverwachts hoog bezoek. Het gaat om Igor, de oudste vampier uit de onderwereld. Hij 
is op zoek naar de president van de Hoge Raad. Deze werd kort daarvoor ontvoerd en is sindsdien spoor-
loos verdwenen.  Igor vermoedt dat de president wordt vastgehouden in Schemermeer. De Nachtwacht 
besluit Igor te helpen bij zijn onderzoek en kan de president lokaliseren. Maar als ze deze willen bevrijden 
worden ze geconfronteerd met een geduchte tegenstander, Triofuria, de hellehond. Het drietal zet alles op 
alles om het monster te verslaan maar beseffen niet dat ze zich zo nog méér in de problemen werken...

13 mei 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 27002 4
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 30 ex. 978 90 02 27005 5

 

door Steve Van Bael en Peter Van Gucht 
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Tweede bioscoopfilm
‘Het duistere hart’ 11/12/2019 

(VL+NL)

ontdek oOk:

De zwarte stormdemon
ISBN 978 90 02 26749 9

De Absorbant 
ISBN 978 90 02 26710 9

Queen Halloween
ISBN 978 90 02 26754 3
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door

De Buurtpolitie 8 – SupERSLOef
Patrick wordt tijdens het joggen getroffen door een bliksem. Hij komt er zonder ernstige letsels vanaf, maar 
gedraagt zich daarna een beetje vreemd. Intussen is het hele team op zoek naar een vreemde verschijning bij 
nacht. Er komen meldingen binnen van een soort superheld die misdaden bestrijdt na zonsondergang. Dat is 
niet naar de zin van de commissaris. Het is immers aan de Buurtpolitie om de orde te handhaven.

11 maart 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26994 3
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 30 ex. 978 90 02 26998 1
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De Buurtpolitie 9 – De gIjzelINg
Het korps van de Buurtpolitie wordt na een werkdag opgesloten in hun kantoor. Het gaat duidelijk om een 
misdadig opzet. Er wordt immers een bom gesignaleerd en Koen komt in aanraking met een verdacht wit 
poeder. Wanneer ze de buitenwereld willen contacteren, blijken alle telefoonlijnen afgesloten. Het begin van 
een gijzeling net voor het weekend.

13 mei 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26995 0
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 30 ex. 978 90 02 26999 8
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Bekend van

“ ”
“Echt plezant om te lezen, zelfs als volwassene voor 
een halfuur puur plezier.” 

“Leuk stripboek voor de fans van deze Belgische tv-serie, 
op naar de volgende uit deze reeks.”

“Als je fan bent van de Buurtpolitie, dan is dit zeker een aanrader!”
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door Merho

De kiekeboes 155 – In tROebEl waTeR
Op een dag haalt Marcel een man op aan de luchthaven. Het gaat om Juan Gotzjiménaz, afkomstig uit 
het Zuid-Amerikaanse mini-staatje San Rancun en bedenker van het gloednieuwe watermerk Eau Pardon. 
Maar deze wordt op de luchthaven het slachtoffer van een mislukte overval. Iemand is naarstig op zoek 
naar zijn rode sportzak. Als de politie die via Marcel uiteindelijk in handen krijgt, blijkt er naast zijn bagage 
ook een doosje pillen in te zitten. Het begin van een waanzinnig avontuur dat Marcel, Charlotte en Nopel 
naar San Rancun brengt, waar Fanny op dat moment rondtrekt als vrijwilligster van Greenplease.

1 april 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 26766 6
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 48 blz.   Display 30 ex. 978 90 02 26960 8
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/dekiekeboes 

De kiekeboeS SpecIaL – De wereld rond met DE kiekeboes 
Naar ondertussen goede jaarlijkse gewoonte verschijnt een dubbelalbum van de Kiekeboes, met daarin 
een gebundeld tweeluik. In De wereld rond met de Kiekeboes worden de populaire albums Thantomthant 
en Hoe meer kijkers gebundeld. 

17 juni 2020    € 11,99   ISBN 978 90 02 27054 3
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 104 blz.  
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de roDE ridDeR 265 – De moOrDaaNsLAg
Om aan de overkant van een gevaarlijke riviermond te raken, doen Johan en Allis beroep op een ervaren 
loods. Maar de man wordt voor hun ogen vermoord en Johan krijgt de schuld. Een blinde pelgrim helpt 
hen te ontsnappen, maar de opdrachtgever van de moord heeft een goede reden om Johan uit de weg te 
ruimen. Er rest onze vrienden niets anders dan zich zonder gids in het verraderlijke zwin te wagen...   

12 februari 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26951 6
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 15 ex. 978 90 02 26955 4
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de roDE ridDeR 266 – geDOemd
Johan en Allis vinden op hun weg een viertal gestrande reizigers die een machtige stier naar Sadar bren-
gen voor de jaarlijkse lentefeesten. Bij hen bevindt zich ook een meisje dat niet meer praat sinds ze haar 
ouders zag vermoorden. Johan en Allis nemen het groepje op sleeptouw, maar de reizigers hebben heel 
wat te verbergen. En wanneer ze Sadar bereiken, breekt de hel los...

13 mei 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26952 3
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 15 ex. 978 90 02 26956 1

door Marc Legendre en Fabio Bono
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De Rode RiDder – De BiDdeloO-Jaren 1 
In 2020 zetten we de reeks integrales verder. Deze keer is het tijd om de verhalen van Karel Biddeloo 
thematisch te bundelen in zeven lijvige integrales.

1 april 2020    € 34,99   ISBN 978 90 02 26945 5
hardcover, quadri    NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 236 blz. (o.v.)  IS
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Urbanus 187 – De kubuSkakkers
Het is oudejaarsavond en een hevige sneeuwstorm teistert Tollembeek. Urbanus besluit het nieuwjaars-
vuurwerk dan maar binnen af te steken. Daardoor vliegt het huis de lucht in. Een postpak voor Amedee met 
daarin twee wombats komt als een geschenk uit de hemel. Wist je dat die dieren vierkante kakjes produce-
ren? De Urbanussen kunnen zo hun huis heropbouwen. En ze starten een lucratief bouwhandeltje. Verder 
duikt Willy Linthout op, begint Urbanus een kunsthandel en vindt Amedee een mechanische wombat uit.

15 januari 2020   € 6,99   ISBN 978 90 02 26854 0
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 15 ex.  978 90 02 26858 8
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Urbanus 188 – De één aprIlvissERS
Het is 1 april en dus haalt Urbanus zijn beste moppen uit. Sommigen lopen er met open ogen in, anderen 
zijn er niet vatbaar voor. Maar in Tollembeek blijkt de doodstraf te staan op het maken van 1-aprilgrappen. 
Of is dat ook een grap?

11 maart 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 26855 7
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 15 ex. 978 90 02 26859 5

door Urbanus en Willy Linthout
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Urbanus 189 – De StaLkEnde cREep
Jean Baptist (aka Tistjes Stalk) ontsnapt na 13 jaar uit de psychiatrische instelling. Hij gaat weer achter 
Eufrazie aan. Kan hij haar te pakken krijgen? Ondertussen bereidt César zich voor om superboer te worden. 
Drie verschillende proeven tegen De Ceuteleire moeten de winnaar aanduiden. Haalt hij het of niet?

17 juni 2020    € 6,99   ISBN 978 90 02 26856 4
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 15 ex. 978 90 02 26860 1
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Urbanus – Fillemon Special
Nonkel Fillemon zit er warmpjes bij en dat is Urbanus niet ontgaan. Hij telt de dagen af totdat hij zijn 
erfenis kan ontvangen, maar Fillemon is niet van plan om snel het loodje te leggen. Dit kranig en vooral 
viriel oudje mag ook weleens gevierd worden en dat doen we met tal van blitse spelletjes en drie zotte 
verhalen: ‘t Oud zot, 10 kleine nonkeltjes en De gouden bedpan.

1 april 2020    € 9,99   ISBN 978 90 02 26979 0
gebrocheerd, quadri   NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 120 blz.   
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door Urbanus en Dirk Stallaert

mieleke melleke mol 29 – nonkelTjESdag
Net als Moedertjesdag en Vadertjesdag vieren ze nu ook Nonkeltjesdag. Mieleke, Melleke en Mol willen 
voor Nonkel Nest een mooi cadeautje kopen. Hij mag natuurlijk niet weten welk cadeautje, anders is het 
geen verrassing meer. Het is niet zomaar een taartje of een fles wijn, nee nee, Mieleke en Melleke hebben 
zo’n speciale verrassing mee dat Nonkel Nest niet eens snapt dat het een geschenk is. Hij denkt dat ze 
zijn feestdag vergeten zijn. Uiteindelijk komt het goed met dat cadeautje, maar Mieleke, Melleke en Mol 
geraken nog meer in de problemen als ze Nonkel Nest vragen om hen te helpen met een schooltaak. Er 
vallen weer heel veel grappige momenten te beleven in dit verhaal. Begin maar al te lachen.

12 februari 2020   € 6,50   ISBN 978 90 02 27015 4
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 10 ex. 978 90 02 27013 0
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“ ”
“Leuke strips voor kids die niet graag boeken lezen... 
Leuke ontspanning voor onderweg... Grappig en niet 
moeilijk om te lezen...”

“Jong en ondernemend. Eigenzinnig en verrassend. [...] 
Op maat van jonge deugnieten. Een album met een zeer 
aparte persoonlijkheid.”
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f.c. de kaMpIOEnen 106 – De bROnzEn bEkeR
De burgemeester heeft het plan opgevat om subsidies uit te delen aan de meest verdienstelijke ploeg van 
het dorp. Uiteraard wil Boma het geld binnenrijven voor zijn team. Maar ook Grootjans ligt op vinkenslag. 
Beide ploegen besluiten de zaak te beslechten in een bizarre wedstrijd, waarbij degene die verliest... 
eigenlijk de winnaar wordt!

12 februari 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26964 6
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 30 ex. 978 90 02 26969 1
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door Hec Leemans

f.c. de kaMpIOEnen 107 – SupERmarkSke En de zEveN dwergEn
Op de planeet Xaverius zijn een aantal Xaverianen bijzonder depressief omwille van hun kleine gestalte. Er 
dreigt een echte epidemie. Om dat te voorkomen, sturen ze de zeven aangetaste Xaverianen naar de aarde 
voor een lange vakantie en een bezoek aan de Kampioenen. Wanneer de zeven Xaverianen zich vestigen 
in een hutje, diep in het bos, klopt een mooi zwartharig meisje aan... Ze is verdwaald.

1 april 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26965 3
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 30 ex. 978 90 02 26970 7
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f.c. de kaMpIOEnen 108 – De kampIOenEn TraPpen DOor
Om het dorp te vrijwaren van luchtvervuiling, besluit de burgemeester de dorpskern autoluw te maken. 
De inwoners zijn genoodzaakt om nieuwe vervoermiddelen te gebruiken. Maar Boma kan door het nieuwe 
reglement niet meer met zijn vrachtwagens tot bij zijn fabriek komen. En de burgemeester wil een reus-
achtige parking bouwen op het terrein van de Kampioenen...

17 juni 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26966 0
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 30 ex. 978 90 02 26971 4  
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Vierde bioscoopfilm
‘Viva Boma’ 18/12/2019
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f.c. de kaMpIOEnen specIaL – Ek-SPEciAl
Op 12 juni 2020 wordt het EK-voetbal op gang getrapt. Skillzy is de mascotte van dienst. Ook de Kampioe-
nen bereiden zich voor met een EK-special. Naast tal van spelletjes telt dit album drie avonturen: Buziness 
is Buziness, De Corsicaanse connectie en De malle mascotte.

13 mei 2020    € 12,99   ISBN 978 90 02 26984 4 
gebrocheerd, quadri   NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 120 blz.   
 

IS
BN

 9
78

 9
0 

02
 2

69
84

 4

door Hec Leemans

f.c. de kaMpIOEnen OmNibuS– nerOkE preSenteErt
Met volgende albums: Miss Moeial, Carmen in het nieuw, Het geheim van de Kampioentjes, De Afronaut 
en De erfenis van Maurice.

11 maart 2020   € 12,50   ISBN 978 90 02 26986 8
gebrocheerd, quadri   NUR 360
20,7 x 27,3 cm – 160 blz.  
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INTERVIEWBOEK HEC LEEMANS
Ter gelegenheid van zijn 50 jaar in het vak

DaviD STeEnhuySe – Hec leemaNs. BerOepseNtErtaINer (titEL o.v.) 
Hec Leemans wordt zeventig in januari 2020. Met stripjournalist David Steenhuyse 
praatte hij urenlang over zijn leven en werk. Een terugblik op een carrière die klas-
siek geworden stripreeksen als Bakelandt, Circus Maximus en F.C. De Kampioenen 
opleverde. Een diepgravend interviewboek met een man die de voorbije halve eeuw 
een gezichtsbepalende rol speelde in de geschiedenis van het Vlaamse beeldverhaal.

2 januari 2020   € 19,99   ISBN 978 90 02 27026 0
Paperback    NUR 321
21,6 x 14,1 cm – 160 blz. (o.v.)  

IS
BN

 9
78

 9
0 

02
 2

70
26

 0



37

VErtongeN & co 30 – Duel aan DE TOP
Bieke mag van de baas van Publi-Time een reclamefilm maken voor een toeristisch dorpje in de Alpen. Als 
ze slaagt in haar opdracht, krijgt ze promotie en wordt ze directie-assistente. Haar jaloerse collega Max ziet 
dat helemaal niet zitten... Intussen voert inspecteur Porei in opdracht van Oma Boma een discreet onder-
zoek in het Alpendorp Trimbergen. Daar gebeurt echter helemaal niets. De inspecteur vraagt zich af wat hij 
daar in ’s hemelsnaam doet. Maar in Klimbergen, tweehonderd kilometer meer noordwaarts, gebeurt heel 
wat. Max, die door Bieke is vooruitgestuurd om de komst van de filmploeg voor te bereiden, is er getuige 
van spookachtige fenomenen. Bieke, Mark en Oma Boma reppen zich naar Klimbergen, want oma’s neef die 
er woont, geeft geen teken van leven meer.

11 maart 2020    € 6,50   ISBN 978 90 02 26988 2
gebrocheerd, quadri   NUR 360
21 x 29,7 cm – 32 blz.   Display 15 ex. 978 90 02 26991 2

 

IS
BN

 9
78

 9
0 

02
 2

69
88

 2

door Hec Leemans, Swerts & Vanas en Corteggiani

/vertongenenco

“ ”
“Deze strips zijn altijd gezellig om te lezen, 
je wordt er vrolijk van.” 
                            bol.com



integraal 1

Wat Asterix is voor de Romeinse veroveringstochten in Frankrijk, is Gil-
les de Geus voor de Tachtigjarige Oorlog. Deze strip, van de Nederland-

se striptandem Hanco Kolk en Peter de Wit, maakte voor het eerst zijn opwach-
ting op de pagina’s van het legendarische stripblad Eppo, en groeide uit tot een 
klassieker van de Nederlandse strip. Voor het eerst verschijnen alle verhalen 
nu in een driedelige integrale bundeling. Aanvankelijk voerde Hanco Kolk de 
struikrover Gilles op in kortverhalen die zich in en rond de stad Dubbeldam af-
speelden. Van zodra Peter de Wit de scenario’s voor zijn rekening nam en lange 
verhalen begon te schrijven, sloot Gilles zich aan bij de Geuzen, de opstande-
lingen tegen Spanje die geleid werden door Willem van Oranje. De strip bulkte 
van de verwijzingen naar historische gebeurtenissen uit het laatste kwart van 
de zestiende eeuw, en wordt gekenmerkt door een vrolijk absurdisme.

Gilles de Geus

1 april 2020
ISBN 978 90 02 27027 7
NUR 360

€ 34,99 (o.v.)
hardcover, quadri
21 x 29,7 cm · 256 blz. (o.v.)

door  hanco  kolk  en  peter  de  wit



17 juni 2020
ISBN 978 90 02 27073 4
NUR 360

€ 34,99 (o.v.)
21 x 29,7 cm
256 blz.

11 maart 2020
ISBN 978 90 02 27072 7
NUR 360

€ 34,99 (o.v.)
21 x 29,7 cm
304 blz.

hardcover, quadri · zwart-wit met kleurenkatern

hardcover, quadri · zwart-wit met kleurenkatern

Op 16 november 2019 zou Jozef Van Hove, die de strip- 
geschiedenis inging onder het pseudoniem POM, hon-

derd jaar zijn geworden. Om dat eeuwfeest luister bij te zet-
ten lanceert Standaard Uitgeverij een integrale uitgave in  
elf delen van Piet Pienter en Bert Bibber, de stripreeks 
waar zijn naam voor altijd onlosmakelijk mee verbonden 
zal blijven. De reeks liep van 1951 tot 1995 op de pagina’s 
van Het Handelsblad en Gazet van Antwerpen. Toen 
de verhalen later in albums werden gebundeld, bouw-
den ze in heel Vlaanderen een trouwe schare fans op.  
Welkom in de wereld van Piet en Bert, professor Kumulus,  
de Amerikaanse miljardaire Susan, de zingende politieagent  
én POM’s alter ego, de persmuskiet Theo Flitser!

door  POM

Integrale 1 bevat de eerste vijf verhalen: In het spoor van  
Sherlock Holmes, De Inca-schat der Cordillera, Het Raadsel 

van de Schimmenburcht, Plakijzerpiraten en De Diamantmij-
nen van Koningin Salami + een uitgebreid dossier.

Integrale 2 bevat de volgende vier verhalen: De Kumulusfor-
mule, El Rancho Grande, Bibber contra Tutter en Buldaarse 

Rhapsodie + een uitgebreid dossier.



Tussen hemel en aarde

W ie zegt dat gepensioneerd zijn de vervelendste periode 
uit je leven is? Mamette in elk geval niet. Want tussen 

het gezaag van haar vriendin door organiseert ze eindejaars-
feestjes voor de seniorenclub en keert haar kleinzoon terug, 
getroffen door de economische crisis en een puberbui op 15-ja-
rige leeftijd. Mamette zit dus niet stil. Gelukkig staat ze er niet 
alleen voor. Ze kan rekenen op haar kleinzoon en zijn 234 fa-
cebookvrienden. En zelfs al volgt ze een streng dieet om haar 
hartje te beschermen, ze laat het toch bonzen voor een grappige 
zeventiger. Op liefde staat geen leeftijd! 

Mamette

1 april 2020
ISBN 978 90 02 26764 2
NUR 360

€ 12,50
hardcover, quadri
21 x 28,5 cm · 48 blz.

Hoe je een Yeti 
koud maakt

Het sneeuwt onophoudelijk en Astrid verveelt zich stierlijk 
omdat ze met niemand kan spelen. Dan hoort ze op de ra-

dio dat er een Yeti is ontsnapt uit de zoo. Ze probeert hem met 
haar verrekijker te spotten. Plots staat de Yeti op het terras van 
Astrid. Omdat geen enkele volwassene haar gelooft, besluit ze 
de Yeti eigenhandig te vangen. Blijkt hij een verschrikkelijke 
sneeuwman te zijn of een leuk speelkameraadje?

ASTRID IJSKOUD

1 april 2020
ISBN 978 90 02 26625 6
NUR 360

€ 11,00
hardcover, quadri
21 x 27,5 cm · 32 blz.
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ISBN: 978 90 02 26623 2

Astrids ouders willen niets
horen over een gezinsuitbreiding, 

maar daar denkt zij anders over! Ze overtuigt 
iedereen van een tripje naar de jungle om exotische 
planten te verzamelen voor de serre. Maar stiekem 

wil ze… een wild kind adopteren!

Beleef samen met Astrid Yskoud 
de meest onwaarschijnlijke 

avonturen!

FABRICE PARME

Hoe je een Yeti 
koud maakt

H
oe je een Y

eti koud m
aakt

OLD txt

OLD barcode

FABRICE PARMEFABRICE PARMEFABRICE PARME

Hoe je een Yeti Hoe je een Yeti Hoe je een Yeti Hoe je een Yeti Hoe je een Yeti 
koud maaktkoud maaktkoud maakt

COV_AstridBromure5_folder.indd   All Pages 1/10/19   13:40

 nob



DE STALLAERT JAREN
 

Wanneer in 1993 het Nero-album Barbarijse vijgen 
verschijnt, stelt geestelijke vader Marc Sleen zijn 
nieuwe medewerker Dirk Stallaert voor. Tien jaar 
lang zal Stallaert Nero in beeld brengen en naar 
nieuwe creatieve toppen sturen. Sleen legt zich toe 
op het uitwerken van de scenario’s, en laat zijn 
fantasie daarbij de vrije loop. Met een reeks 
meesterlijke albums als resultaat. Tot aan het einde 
van de reeks in 2002 zal Stallaert tweeënveertig 
 verhalen tekenen, die in Nero: de Stallaert jaren in 
tien  verzorgde volumes worden gebundeld. De strips
worden gepubliceerd in hun oorspronkelijke vorm, 
bestemd voor de feuilletonpublicatie in de krant 
De Standaard. Het achtergronddossier is van de hand 
van Nero-exegeten Yves Kerremans, Noël Slangen en 
Hec Leemans.
 

Deze integrale bevat vier verhalen:
De prinses van Wataboeng, IJskoud geblaas, 

De muurloper en Het spook uit de Zandstraat.

6OLD

6

DE STALLAERT JAREN
NERO

Nero_integraal6_Cover_v1_folder.indd   All Pages 17/10/19   09:10

Nero-integraal 
De Stallaert jaren 6

Toen in 1993 het Nero-album Barbarijse vijgen verscheen,  
stelde geestelijke vader Marc Sleen zijn nieuwe mede-

werker Dirk Stallaert voor aan zijn lezers. Tien jaar lang zou  
hij de avonturen van Nero in beeld brengen, terwijl Sleen zich 
toelegde op de scenario’s. Tot aan het einde van de reeks in 2002 
zou Stallaert 42 Nero-verhalen tekenen, die nu door Matsuoka 
in een prachtige integrale worden verzameld. 

Integrale 6 bevat 4 verhalen: Palermo, Het Adhemar-Elixir,  
De Blauwe Broertjes en De Dolle Steek

NERO

1 april 2020
ISBN 978 90 02 27009 3
NUR 360

€ 29,99
hardcover, quadri
21 x 29,7 cm · 192 blz.

Neem je striphelden
overal mee.
Download onze app of registreer bij YIEHA.be

facebook.com/yiehastrips

YIEHA! Je favoriete strips  
nu ook op pc en tablet.

Yieha_Adv2017_170x240mm.indd   1 5/10/16   12:15
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kaLendeR
JANUARI 2020

FEBRUARI 2020

f.c. de kaMpIOEnen 106
ISBN 9789002269646

Urbanus 187
ISBN 9789002268540

De Rode RiDder 265
ISBN 9789002269516

SchanuLlEkE sleuTelHangeR
ISBN 5413538716704

SchanuLlEkE 28 cm
ISBN 5413538716612

SchanuLlEkE 60 cm
ISBN 5413538716506

IntERviewBOek Hec leemaNs
ISBN 9789002270260

suske En Wiske 351
ISBN 9789002268731

boB ET bObette 351
ISBN 9789002026553

mieleke melleke mol 29
ISBN 9789002270154

MA ART 2020

de buurtpOLItie 8
ISBN 9789002269943

vertoNgeN En cO 30
ISBN 9789002269882

Urbanus 188
ISBN 9789002268557

Suske en WiSke Junior 1
ISBN 9789002270208

Leuk,  
zo’n wandeling in de

       dierentuin!
Aha, de apenkooi! 

Mijn favoriete 
dieren!

Ik maak een selfie 
voor de apen!

Flauw, hoor,  
Sus!

Ik maak een 
betere selfie!

Waar is Wiske nu  
gebleven?

  Ik ben haar  
al een half uur aan 

het zoeken!

Dit is wel wat anders dan  
voor die apen, hè! 

Even later...

Junior_Persvoorstelling_binw.indd   3 3/10/19   09:35

f.c. De kampIOeNen oMniBus
ISBN 9789002269868

Piet PieNtEr en Bert Bibber 1
ISBN 9789002270727

APRIL 2020

suske En Wiske hOMmage 4
ISBN 9789002270123

boB ET bObette hOMmage 4
ISBN 9789002026607

astrId iJskoud 5
ISBN 9789002266256
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ISBN: 978 90 02 26623 2

Astrids ouders willen niets
horen over een gezinsuitbreiding, 

maar daar denkt zij anders over! Ze overtuigt 
iedereen van een tripje naar de jungle om exotische 
planten te verzamelen voor de serre. Maar stiekem 

wil ze… een wild kind adopteren!

Beleef samen met Astrid Yskoud 
de meest onwaarschijnlijke 

avonturen!

FABRICE PARME

Hoe je een Yeti 
koud maakt

H
oe je een Y

eti koud m
aakt

OLD txt

OLD barcode

FABRICE PARMEFABRICE PARMEFABRICE PARME

Hoe je een Yeti Hoe je een Yeti Hoe je een Yeti Hoe je een Yeti Hoe je een Yeti 
koud maaktkoud maaktkoud maakt

COV_AstridBromure5_folder.indd   All Pages 1/10/19   13:40

De kiekeboes 155
ISBN 9789002267666

mamEtte 4
ISBN 9789002267642

Urbanus SpecIaL
ISBN 9789002269790

gilleS de geus 1
ISBN 9789002270277

nerO IntEgraaL  
De STAllaert Jaren 6

ISBN 9789002270093

DE STALLAERT JAREN
 

Wanneer in 1993 het Nero-album Barbarijse vijgen 
verschijnt, stelt geestelijke vader Marc Sleen zijn 
nieuwe medewerker Dirk Stallaert voor. Tien jaar 
lang zal Stallaert Nero in beeld brengen en naar 
nieuwe creatieve toppen sturen. Sleen legt zich toe 
op het uitwerken van de scenario’s, en laat zijn 
fantasie daarbij de vrije loop. Met een reeks 
meesterlijke albums als resultaat. Tot aan het einde 
van de reeks in 2002 zal Stallaert tweeënveertig 
 verhalen tekenen, die in Nero: de Stallaert jaren in 
tien  verzorgde volumes worden gebundeld. De strips
worden gepubliceerd in hun oorspronkelijke vorm, 
bestemd voor de feuilletonpublicatie in de krant 
De Standaard. Het achtergronddossier is van de hand 
van Nero-exegeten Yves Kerremans, Noël Slangen en 
Hec Leemans.
 

Deze integrale bevat vier verhalen:
De prinses van Wataboeng, IJskoud geblaas, 

De muurloper en Het spook uit de Zandstraat.

6OLD

6

DE STALLAERT JAREN
NERO

Nero_integraal6_Cover_v1_folder.indd   All Pages 17/10/19   09:10

De BiDdeloO-Jaren 1
ISBN 9789002269455

f.c. de kaMpIOEnen 107
ISBN 9789002269653



JUNI 2020

f.c. de kaMpIOEnen 108
ISBN 9789002269660

suske En Wiske 352
ISBN 9789002268748

boB ET bObette 352
ISBN 9789002026560

Urbanus 189
ISBN 9789002268564

De kiekeboes specIaL
ISBN 9789002270543

Piet PieNtEr en Bert Bibber 2
ISBN 9789002270734

Suske en WiSke Junior 2
ISBN 9789002270215

Leuk,  
zo’n wandeling in de

       dierentuin!
Aha, de apenkooi! 

Mijn favoriete 
dieren!

Ik maak een selfie 
voor de apen!

Flauw, hoor,  
Sus!

Ik maak een 
betere selfie!

Waar is Wiske nu  
gebleven?

  Ik ben haar  
al een half uur aan 

het zoeken!

Dit is wel wat anders dan  
voor die apen, hè! 

Even later...

Junior_Persvoorstelling_binw.indd   3 3/10/19   09:35

MEI 2020

de buurtpOLItie 9
ISBN 9789002269950

f.c. De kampIOeNen Ek-SpecIaL
ISBN 9789002269844

De kROnIEkEn vaN aMOraS 6
ISBN 9789002269806

Suske en Wiske - De blauWE reEks 1
ISBN 9789002270246

nachtwacHt 4
ISBN 9789002270024

De Rode RiDder 266
ISBN 9789002269523


