


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

In dit eerste album komt Durance terecht in donker Afrika 
waar hij betrokken raakt in het conflict om Biafra. Een 
verdachte firma wil een bommenwerper van het type 
RB26-Invader afleveren aan een van de strijdende 
partijen. Durance en zijn maten bevinden zich 
plotseling in het heetst van de strijd. 
Vergezocht? Dit verhaal staat bol van 
authentieke historische gebeurtenissen!
 

GILLES DURANCE

nieuwe
reeks! 

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



MEI 2018





Het lijkt een ondergronds avonturenverhaal te worden, 
a la Jules Verne. Een groep onderzoekers is op zoek 
naar de verdwenen Christopher, die in onderaardse 
grotten bewijs zoekt voor zijn vergezochte theorieën 
over de mensheid. Naarmate het gezelschap in steeds 
moeilijkere omstandigheden verzeild raakt, verandert 
het besef van werkelijkheid en fictie. Het is namelijk 
niet direct duidelijk waar ze terecht zijn gekomen. 
Zo diep onder de grond, dat noemden ze 
vroeger... de hel. 

Een adembenemende tocht naar het 
binnenste van onze planeet. Makers 
Kerascoët en Vehlmann waren ook 
verantwoordelijk voor Mooi Duister.  
In Satania vinden ze de balans tussen 
een antiromantische odyssee en 
glinsterende hoop. 

Satania is een 
afgerond verhaal 
in twee delen van 
elk 64 pagina’s. 
Deel 1: april 2018
Deel 2: juni 2018

APRIL 2018 JUNI 2018

van de 
makers van
Beeldschoon 



2 NIEUWE ALBUMS 

APRIL 2018

BEPERKTE OPLAGE MET 
ORIGINELE OMSLAG



VEERTIEN
eerder
verschenen
albums

AUGUSTUS 2018

Fantastische avonturen rond en op de letters 
‘Atlantische Oceaan’. Dat zijn geen letters op 
een kaart, maar eilanden in een andere wereld. 

BEPERKTE OPLAGE MET 
ORIGINELE OMSLAG



APRIL 2018



Twee nieuwe albums in kleur van 
westernveteraan Tex Willer.  

In de beruchte Painted Desert 
ligt sheriff Scott Nelson, meer 
dood dan levend. Rond hem 
liggen zijn hulpsheriffs, ver-
moord door de gang van Earl 
Crane. Tex Willer volgt het spoor, 
maar de  Pueblo di Sombra 
Verde blijkt een verontrustend 
geheim te verbergen.

TEX WILLER IN KLEUR

DRIE ALBUMS
eerder 
verschenen

OKTOBER 2018



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. 

integrale deel 2 en 3MAART 2018



Uitgeverij Hum! geeft Torpedo 1936 als integrale 
versie uit in vijf dikke delen. Speciaal voor deze 
reeks verzorgde Willem Ritstier (winnaar van de 
Stripschapprijs 2017) de sfeervolle inkleuring van 
alle vijf covers. 

integrale deel 2 en 3 MEI-JUNI 2018



JUNI 2018



Zijn ziel is zo koud als een zonsopgang in januari. 
Hij is de grootste schoft in een stad vol klootzakken. Zijn eigen 
vader liet hij omleggen zonder met de ogen te knipperen. Bijna 
iedereen wil hem onder een meter zand zien, of aan een betonblok 
in de Hudson. Maar hij overleefde: Luca Torelli, ofwel Torpedo.

1972, de jaren dertig en veertig zijn al lang voorbij. Torpedo is niet 
meer de snelle, quasi-chique killer van weleer, maar hij overleefde, 
tegen ieders verwachting in. Het lijf is stram, de blik troebel, de 
vinger slap. Maar als iemand besluit het verleden op te rakelen 
ontwaakt het oude instinct. Want zelfs een duivel met pensioen is 
nog steeds een duivel.

     Schrijver Abulí geeft een draai 
     aan zijn creatie Torpedo en   
                                                   plaatst hem in 1972. De tijd 
     deed zijn werk, maar de zwarte 
                                                   kern bleef. Compromisloos, 
     over de grens van het politiek 
     correcte. Voor dit nieuwe album 
     ging het tekenwerk naar de
     Argentijn Risso, o.m. bekend
     van de serie 100 Bullets. 



JUNI 2018



2 NIEUWE ALBUMS
De uiterste grens 
Claudio Nizzi - Goran Parlov

Captain Jack
Titi Faracci - Enrique Breccia

ACHT ALBUMS
eerder verschenen 

226 pagina’s in zwart-
wit met alles wat een 
western zo boeiend 
maakt. Schurken van 
het zuiverste water, 
wetshandhavers die 
hun handen vol heb-
ben en een machtig, 
onbarmhartig land-
schap. 

OKTOBER 2018

..



DECEMBER 2018

van de 
maker van 



Natuurlijk heeeft de receptionist van het Magic Palace 
Hotel een kamer voor zijn zojuist gearriveerde gast. 
Dat belooft echter wel een zware reis te worden: 
het is namelijk kamer 37.212.417, de kamernummers 
volgen elkaar niet logisch op, een lift is er niet. 
De gast is niet de enige die op drift raakt in deze 
wereld vol kamers, deuren,gangen en... een woestijn.  

Laat het maar aan de maker van Philemon en 
Het kleine circus over om een eenvoudig gegeven 
uit te werken tot een bizar, geweldig avontuur.
In het gewone, dagelijkse leven had Fred al de 
eigenaardige gewoonte om na afloop van zijn reizen 
zijn reiskoffer weg te geven, met inhoud en al. 

MAGIC 
PALACE HOTEL 

You can checkout 
any time you like.

But you can 
never leave.



ZOMER 2018



 DE BESTE BRITSE 
 OORLOGSSTRIP OOIT 

In 1916 liegt Charley Bourne over zijn leeftijd om 
dienst te kunnen nemen. Hij belandt op de slag-
velden van Frankrijk en maakt alle aspecten van de 
Eerste Werldoorlog mee, zowel aan het front als thuis. 

Deze nauwkeurig gedocumenteerde reeks wordt 
gezien als ‘the greatest British war comic strip 
ever created’. Scherp geobserveerd en verteld door 
Pat Mills, minutieus in beeld gebracht door Joe 
Colquhoun. 124 pagina’s, met dossiers. 

DRIE eerder 
verschenen albums

(deel 1 & 2 bij Just Publishers)



De jaren tachtig 
de laatste jaren van de Koude Oorlog
de laatste jaren van de militaire dienstplicht
de laatste jaren zonder computer en internet

128 pagina’s

JANUARI 2018 

“Buitengewoon illustratief voor de sfeer in die jaren, 
en bovendien historisch zeer verantwoord.”

Prof. dr. J. Hoffenaar  - Nederland Instituut voor Militaire Historie
hoofd afdeling wetenschappelijk onderzoek



KAPITEIN DICK TATOR
dienstreis naar het einde 
van de Koude Oorlog

De val van de Berlijnse Muur 
luidt niet alleen het einde 
van de Koude Oorlog in, 
maar ook het einde van de 
dienstplicht in Nederland. 
Tot dan zijn dienstplichtige 
militairen de hoeksteen van 
het leger. 

Binnen een paar jaar is het 
voorbij: de Sovjet-Unie stort 
in, de dienstplicht verdwijnt, 
internet en de kennissamen-
leving beginnen aan een 
massale opmars. De 21e 
eeuw gaat van start.

Door de combinatie van strip en 
dossier is Kapitein Dick Tator een 
treffend tijdsbeeld.



Philemon - Avant la lettre     A
Philemon - De verkleinkijker    T
Philemon - De drenkeling van de A   L
Philemon - De wilde piano    A
Philemon - Het luchtkasteel    N
Philemon - Op reis met de ongelover   T
Philemon - De sinbabbad van batbad   I
Philemon - Het veldwachterseiland   S
Philemon - Ondertussen op de tweede T  C
Philemon - Het topje van de A    H
Philemon - De ezelsheiland    E
Philemon - De herherinnering    O 
Philemon - Het vogelverschrikkers vagevuur  A
Philemon - De trein naar straks    N

Fred - Het kleine circus
Fred - De kraai op gymschoenen
Fred - Cythera, de tovenaarsleerlinge

Kerascoët - Beeldschoon - 3 delen in cassette
Kerascoët - Mooi Duister

een fraaie lijst die almaar langer wordtHUM...
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Tex Willer 1 - De laatste rebel
Tex Willer 2 - Dodemansrit
Tex Willer 3 - Treinroof!
Tex Willer 4 - Aasgieren en outlaws
Tex Willer 5 - De bushwackers van Missouri
Tex Willer 6 - Patagonië
Tex Willer 7 - De man van Atlanta
Tex Willer 8 - Storm over Galveston

Tex Willer (kleur) 1 Rangers over de grens!
Tex Willer (kleur) 2 De held en de legende
Tex Willer (kleur) 3 Krachtmeting in het noorden 

Charley’s Oorlog 1 (bij Just Publishers)
Charley’s Oorlog 2 (bij Just Publishers)
Charley’s Oorlog 3

Torpedo Integraal deel 1

Van een aantal albums van Philemon en Tex 
Willer zijn nog enkele luxe-uitgaven met linnen
rug en prenten beschikbaar. 

een fraaie lijst die almaar langer wordt



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


