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1959: De tengere, pas afgestudeerde politie-inspecteur met 
het korte haar en de scherpe blik kiest er voor aan de slag te 
gaan in de provincie waar ze vandaan komt. Ze krijgt te maken 
met de boeven, spionnen en moordenaars die je in zo’n middel-
grote provinciestad kunt verwachten. Daarbij werkt ze onder 
toezicht van inspecteur Pluimvé, een zelfingenomen collega die 
haar wel even zal laten zien wat het echte werk inhoudt. 

Met Kitty Beaufort geven de auteurs een waardige hommage 
aan (en vervolg op) het werk van Maurice Tillieux (Guus Slim).

De jonge inspecteur Beaufort - getalenteerd, 
net afgestudeerd - begint haar carriére in Limoges!



Het slaperige stadje Cinnamon Wells krijgt onverwacht bezoek 
van overvallers die hard toeslaan. Het zijn gehaaide schurken, 
want ze hebben zich verzekerd van een vluchtroute die het de 
haastig samengestelde posse knap lastig maakt: dwars door 
een verzengende woestijn. Dat schrikt de meeste achtervolgers 
af, maar niet allemaal. Ook voor Tex Willer blijkt een positieve 
ontknoping echter verre van zeker. 

ZES ALBUMS
eerder verschenen

TEX WILLER IN KLEUR
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OKTOBER 2019 TEX WILLER IN ZWART-WIT



ELF DIKKE
ALBUMS
eerder 
verschenen 

Een lekker dikke doorlezer 
van 226 pagina’s degelijke 
western in sfeervol zwart-wit.

De jonge Mitch infiltreert in 
een bende killers die handelt 
in wapens. Hij wil zich wreken 
voor de koelbloedige moord 
op zijn ouders. Maar hij heeft 
geen idee wat hij zich op 
de hals haalt...

..

Arizona, 
zomaar een stadje...

sterf,
jij!

TEX WILLER IN ZWART-WIT
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Kijkcijfers! Reclamegelden!
Daar draait het om bij Mijn Kanaal. 
Plotseling komt er de klad in als de 
kijkbuiskijkers ineens gratis pro-
gramma’s krijgen van... de maan. 
Die draait immers al wat miljoenen 
jaartjes mee, en wie veel reist kan 
veel verhalen. Dat levert de net-
manager van Mijn Kanaal natuurlijk 
heel wat hoofdbrekens op. 

Een excentriek gegeven, waarmee 
auteur Fred weer fijntjes een 
zonderling album weet te maken.  

DOOR FRED, DE AUTEUR VAN PHILEMON
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     CHARLEY IN DE 
SALIENT VAN IEPER 

In 1917 keert Charley Bourne na herstel van zijn verwondingen 
terug naar het front bij het Belgische Ieper dat al sinds 1914 is 
omsingeld door de Duitsers. Die komen er niet in... maar de 
Engelsen kunnen er niet uit. Beide kanten graven zich hardnekkig 
vast in een volledig verwoeste omgeving.  

Deze nauwkeurig gedocumenteerde reeks wordt beschouwd 
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. 

VIER eerder verschenen albums (deel 1 & 2 bij Just Publishers)



exclusieve prenten bij albums van TEX WILLER 

Uitgeverij HUM! laat voor elk nieuw album van Tex Willer een exclusieve prent maken, liefst door de tekenaar van het album in kwestie, zoals hierboven Massimo Rotundo, (deel 8: Storm over Galveston). 
Hiernaast de prent van AlfonsoFont voor deel 12: Eigen rechter (verwacht in oktober 2019). Van sommige delen zijn nog losse prenten te koop! 



Als je het doet, moet je het goed doen. 
We wilden al heel lang graag de ontbrekende 
verhalen Blurb! en Het water dat Spriiing! 
doet in onze reeks Philemon onderbrengen, 
maar die waren niet zomaar beschikbaar. 
Dat lijkt nu toch te gaan lukken... dus we
verwachten in 2020 een mooi puntje op de 
letter i te kunnen zetten met dit allerlaatste 
album van Philemon. 

VERWACHT VOOR 2020:
DE ALLERLAATSTE PHILEMON

VOORUITBLIK 2020...
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VERWACHT VOOR 2020:
BERNET & SEGURA

KRAKEN INTEGRAAL
Hilarisch, die integrale editie van Torpedo, met meesterlijk 
tekenwerk van Jordi Bernet. Voor we het wisten waren we 
klaar met alle vijf delen... dat smaakte naar meer! 

We vonden een mooie toegift: 
de science fiction reeks Kraken, rond politieagent Dante 
die in de riolen van een akelige toekomst de orde probeert 
te handhaven. Tekenaar Bernet is op hetzelfde niveau als
in Torpedo, alle verhalen passen in één bundel en die maken 
we op hetzelfde formaat zodat hij keurig naast Torpedo 
in de boekenkast past.     



www.uitgeverijhum.nl
www.facebook.com/UitgeverijHum
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De aller-aller-laatste Philemon:

    Tussen de letters

                   
en KRAKEN (Jordi Bernet)

EN IN 2020... 

alle titels onder voorbehoud
wijzigingen zijn altijd mogelijk


