Verhalen

Junker
Simon Spruyt
Graphic novel/Oorlog
€ 24,95, 92 pagina’s,
ISBN 9789462101685
Verschijnt: 3 september
Blloan

Begin twintigste eeuw, in Pruisen. Twee broers gaan samen naar een strenge kadettenschool. Ludwig laat
het allemaal wat gebeuren, maar Oswald is de plichtsbewuste soldaat. Tot hij een brief van hun moeder
vindt, waarin staat dat ze enkel kinderen kreeg om haar liefdeloze huwelijk te redden. Dan wordt Oswald
een rebel ‘with a cause’ en wordt keizer Wilhelm II zijn ultieme vijand en het symbool van alles wat misloopt in zijn leven. Hij beeldt zich zelfs in dat hij de keizer tijdens de schietoefeningen in het vizier heeft.
Junker, van Stripvoswinnaar Simon Spruyt, is een meesterlijk eigenzinnige en grafisch verrassende kijk
op het begin van de Groote Oorlog.

20

van de Groote Oorlog
Mevrouw
Livingstone
Cassiau-Haurie – Baruti
Historisch/Drama
€ 24,95, 128 pagina’s,
ISBN 9789491684609
Verschijnt: 17 september
Glénat

Voor het uitvoeren van zijn opdracht – een Duits pantserschip in het
Tanganyikameer tot zinken brengen – krijgt de Belgische luitenant
en vliegenier Gaston Mercier hulp van een wel heel bizarre gids. De
man is een halfbloed, draagt een kilt en beweert de zoon van dokter
Livingstone te zijn. Terwijl de Eerste Wereldoorlog ook in Afrika in
alle hevigheid woedt, probeert Mercier het verleden van zijn assistent
te achterhalen.
Baruti is de nieuwe Hermann, zo wordt gefluisterd.
Tentoonstelling in het BCB van 2/9 tot 19/10.

Missie Alaska 1
Mouflet
Mousse/Duhand – Delbosco
Oorlog/Avontuur
€ 16,95, 56 pagina’s,
ISBN 9789030370475
Verschijnt: 15 oktober
Casterman

Omdat de slagvelden in Frankrijk tijdens de strenge winter van 1914
vastgevroren dreigen te raken, krijgen twee Franse officieren een speciale opdracht. Ze moeten in Alaska op zoek gaan naar getrainde sledehonden die kunnen ingezet worden aan het front in de Vogezen.
Het eerste deel van een knappe avonturen- en spionagereeks, gebaseerd op een vergeten waargebeurd verhaal.
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De oorlog
van de Lulu’s 2
1915. Hans
Régis Hautière – Hardoc
Thriller
€ 9,95, 56 pagina’s,
ISBN 9789030370482
Verschijnt: 15 oktober
Glénat

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bevinden de wezen
Lucas, Lucien, Luigi en Ludwig, kortweg de ‘Lulu’s’, zich achter de
Duitse frontlinie. Hun kommerloze tijd is definitief voorbij. Ze zijn
geïsoleerd, kunnen nergens naartoe en besluiten zich te verschuilen in
een boshut. Al snel krijgen ze het gezelschap van een andere vluchteling, Luce, en van een Duitse soldaat.
Een aangrijpend maar ook teder verhaal over vriendschap en overleven.

Zwanenzang 1
Dorison & Herzet – Babouche
Historisch/Oorlog
€ 16,95, 64 pagina’s,
ISBN 9789055818518
Verschijnt: 3 september
Le Lombard

De oorlog zit muurvast. De legerleiding is besluiteloos en blundert.
Luitenant Katz en zijn soldaten hebben een missie. Ze zijn de loopgraven ontvlucht en trekken naar Parijs. Hun belangrijkste bezittingen
zijn niet hun wapens, maar een petitie, ondertekend door al hun strijdmakkers. Die willen ze overhandigen aan de Franse parlementsleden.
Een vreemde en aangrijpende odyssee die zich afspeelt tijdens de
Eerste Wereldoorlog.

Gavrilo Princip

Zidrou - Porcel
WOI / Geschiedenis / Drama
€ 19,95, 92 pagina’s
ISBN 9789085583530
Dargaud

Rehr
WOI / Graphic Novel
€ 27,95, 232 pagina’s
ISBN 9789462101692
Blloan

Over de waanzin en de wreedheid
van de Grote Oorlog en de infanteristen van de zeventiende compagnie
die dienden als kanonnenvlees.

De weergaloze en beklijvende graphic
novel van Henrik Rehr, over de man die
het pistoolschot afvuurde dat de Eerste
Wereldoorlog ontketende.

Lees ook

Folies Bergère
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