


Avant la lettre De wilde piano Het lucht-
kasteel

2 NIEUWE ALBUMS 

De Simbabbad
van Batbad

De drenkeling
van de A

Op reis met
de ongelover

Het topje 
van de A

MAART 2017

BEPERKTE OPLAGE MET ORIGINELE OMSLAG



TWAALF
eerder
verschenen
albums

De ezelsheiland
Het vogel-

verschrikkers 
vagevuur

De trein 
naar straks

SEPTEMBER 2017

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

Het veld-
wachterseiland

Ondertussen 
op de tweede T



TEX WILLER IN KLEUR
MAART 2017



De Italiaanse grootmeester Serpieri liep al lang rond 
met een idee over de oorsprong van stripheld Tex 
Willer. Hij kreeg alle ruimte van de uitgever en dat 
levert een bijzonder album op waarin Tex Willer en 
Kit Carson elkaar voor het eerst ontmoeten. Een on-
gewoon verhaal, maar uiterst nauwkeurig uitgevoerd 
zoals je mag verwachten van een auteur als Serpieri. 

TEX WILLER IN KLEUR
MAART 2017

EERDER 
VERSCHENEN

1 - Rangers over de grens!  
Mauro Boselli - Mario Alberti

OKTOBER 2017

Niet de brandende woestijn, maar de 
ijskoude bergen van Montana. Een 
jeugdvriend van Tex ligt daar over-
hoop met de American Fur Company.



Jordi Bernet
tekent ook teX 

WiLLer! zie 
voLgende BLz.



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. 

Het eerste van vijf delen die samen de integrale 
versie van deze gelauwerde reeks vormen. 

..

ZOMER 2017

integrale deel 1



door
Jordi Bernet,
tekenaar van

torpedo

JUNI 2017



2 NIEUWE ALBUMS
De man van Atlanta 
Claudio Nizzi - Jordi Bernet

Storm over Galveston
Pasquale Rujo - Massimo 
Rotundo

EERDER VERSCHENEN
 

1 - De laatste rebel 
Claudio Nizzi - Colin Wilson

2 - Dodemansrit
Maurio Boselli - Fabio Civitelli

3 - Treinroof! 
Claudio Nizzi - Jose Ortiz

4 - Aasgieren en outlaws
Claudio Nizzi  - Bruno Brindisi

5 - De bushwackers van Missouri
Mauro Boselli - Corrado Mastantuono

6 - Patagonië
Mauro Boselli - Pasquale Frisenda

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 2017

..



DECEMBER/JANUARI 2018



WAT MAAKT 
U dAAr VOOR 

MAGISCH middel, 
GROOTMOEdER?

niet die 

melodie,

cythera!

CYTHERA DE TOVENAARSLEERLINGE

In 1980, ver voor Harry Potter werd geboren, 
schiep Fred (de maker van Philemon) het 
meisje Cythera. Voor de fijne kneepjes van 
het vak van tovenaar/heks is ze in de leer 
bij haar ervaren grootmoeder. Heerlijk sur-
realistische Fred-humor waarbij van alles 
mis gaat met toverdrankjes, vliegkunsten, 
mythische dieren en een sprookjesprins. 

DECEMBER/JANUARI 2018



APRIL/
MEI 2017



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. 

TWEE
eerder

verschenen
albums
(bij Just

Publishers)

Oktober 1916. De stoottroepen zijn door het Britse 
loopgravenstelsel gebroken… ze maken zich klaar 
voor een allesbeslissende doorbraak!  Breng de kanonnen 

in veiligheid! Koste wat    
              kost! 

Koortsachtig wordt de artillerie 
van het slagveld weggehaald. 



      Bij Uitgeverij HUM! 
      houden we van strips. 
      We willen mooie al-
      bums maken, die we 
      zelf ook met plezier 
lezen. In 2016 kregen we met name veel complimenten 
over twee albums: het geweldige Het kleine circus van 
Fred werd door Knack.be zelfs tot album van het jaar ge-
kozen. 
En diverse recensenten vielen voor het ongewone Mooi 
duister, een ongrijpbaar maar fascinerend psycho-hor-
rorsprookje van Kerascoët en Vehlman. 

Stripspeciaalzaak.be



Philemon - Avant la lettre
Philemon - De drenkeling van de A
Philemon - De wilde piano
Philemon - Het luchtkasteel
Philemon - Op reis met de ongelover
Philemon - De sinbabbad van batbad
Philemon - Het veldwachterseiland
Philemon - Ondertussen op de tweede T
Philemon - Het topje van de A
Philemon - De ezelsheiland
Philemon - Het vogelverschrikkers vagevuur
Philemon - De trein naar straks

Fred - Het kleine circus
Fred - De kraai op gymschoenen

Tex Willer - De laatste rebel
Tex Willer - Dodemansrit
Tex Willer - Treinroof!
Tex Willer - Aasgieren en outlaws
Tex Willer - De bushwackers van Missouri
Tex Willer - Patagonië

Tex Willers (kleur) - Rangers over de grens!

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

Charley’s Oorlog deel 1 (Just Publishers)
Charley’s Oorlog deel 2 (Just Publishers)

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

OOK VERKRIJGBAAR VAN UITGEVERIJ HUM!



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


