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Graphic novels

Margaux Motin
Men egentlig ville jeg 
så gerne have været 
antropolog ...
Oversat af 
Anne Vibeke Mortensen
144 s. i farver, flexibind med 
elastiksnor · 15 x 21 cm
ISBN 978-87-7085-509-9
Vejl. pris 248 kr.

Marjane Satrapi
Persepolis: 
Min iranske barndom
Oversat af 
Julie Paludan-Müller
160 s.
17 x 24 cm
ISBN 978-87-7085-408-5
Vejl. pris 198 kr.

Maarten Vande Wiele
Paris
Oversat af 
Naja Møllmann-Ibsen
216 s., flexibind med 
elastiksnor
15 x 21 cm
ISBN 978-87-7085-508-2
Vejl. pris 248 kr.

Marjane Satrapi
Persepolis: 
Teheran tur-retur
Oversat af 
Julie Paludan-Müller
192 s.
17 x 24 cm
ISBN 978-87-7085-409-2
Vejl. pris 198 kr.

Océanerosemarie 
og Sandrine Revel
Den usynlige lesbiske
Oversat af Revka El Baz
112 s. i farver, flexibind
20 x 26 cm
ISBN 978-87-7085-543-3
Vejl. pris 248 kr.

Marjane Satrapi
Broderier
Oversat af 
Julie Paludan-Müller
160 s., indb.
16 x 21 cm
ISBN 978-87-7085-296-0
Vejl. pris 100 kr.

Sibylline og 
Alfred, Capucine, D’Aviau, 

Augustin, Vince, Rica, Vatine, 
Pedrosa, Bertail og McKean

Første gang – 10 erotiske 
fortællinger

Oversat af Revka El Baz
112 s., flexibind · 20,5 x 26,5 cm

ISBN 978-87-7085-570-9
Vejl. pris 198 kr.

Marjane Satrapi
Kylling med blommer 
– En iransk fortælling
Oversat af 
Julie Paludan-Müller
92 s., indb.
17,5 x 24,5 cm
ISBN 978-87-7085-308-8
Vejl. pris 100 kr.

Aline og Robert Crumb
Tegn på kærlighed
Oversat af Jens Peder Agger
264 s. i farver og s-h, indb.
22 x 29 cm
ISBN 978-87-7085-488-7
Vejl. pris 498 kr.

Homs og Giroud
Angelus
Oversat af Ole Steen Hansen
120 s. i farver, indb.
23 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-471-9
Vejl. pris 248 kr.

Ulli Lust
Smølferne
Air Pussy 
– et kønshårrejsende ritual 
til forårets komme
48 s. i farver, indb.  
29 x 27 cm
ISBN 978-87-7085-569-3
Vejl. pris 168 kr.

Ina Korneliussen
At læse tegneserier 
– At lave tegneserier – 
Ina Korneliussen læser 
Persepolis
44 s. i farver
18 x 26 cm
ISBN 978-87-7085-589-1
Vejl. pris 160 kr.

Læs mere om de enkelte titler på cobolt.dk
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è Første gang hun gør 
det med en kvinde. Før-

ste gang på sexklub.
Første gang hun tager 

ham bagfra. Ti tegnede, 
erotiske fortællinger. 
Skrevet af en kvinde, 

Sibylline, og illustreret 
af en række af den mo-
derne tegneseries helt 
store navne. Hudløse, 

kødlige og liderlige 
beretninger. Et nydel-

sesmanifest; tegnet 
litteratur, der både 

underholder og virker.

ç Opgavehæfte til 
elever i gymnasiet, 
HF og folkeskolens 
ældste klasser. En 
praksisorienteret 
indføring i tegnese-
riens virkemidler. 
Der arbejdes med 
layout, billeder og 
ord, sekvens m.m. 
Gennem en kombi-
nation af læsning, 
praktiske øvelser 
samt diskussioner 
af tekster og bille-
der opnår eleverne 
en bedre analyse-
evne. Bogen tager 
udgangspunkt i Mar-
jane Satrapis Per-
sepolis. Herudover 
viser Ina Korneli-
ussen gennem sine 
egne illustrationer, 
hvordan tegneserier 
fungerer. Der er øvel-
ser til alle afsnit.

» Fagudtrykkene bliver præsenteret, når 
man har brug for dem, og man lærer 
både at læse, at analysere og at skabe 
en tegneserie. når man selv skal i gang, 
er der forslag til både en hurtig og en 
langsom metode. Bogen henvender sig 
til elever i gymnasiet, hf og folkeskolens 
ældste klasser.«              – Folkeskolen.dk

é Om vinteren sover Gudinden. Under vårbrud 
vågner hun atter og hungrer efter elskov på ny. 
Mens hun vasker vinteren af sig i badet, går det 
op for Gudinden, at hun besidder en usædvanlig 
evne: Hvis hun rører ved sig selv et ganske 
bestemt sted, er hun i stand til at flyve.
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Graphic novels

Anne-Caroline Pandolfo 
og Terkel Risbjerg
Skarabæernes konge
Oversat af Søren Vinterberg
224 s., indb.
19,5 x 27 cm
ISBN 978-87-7085-585-3
Vejl. pris 298 kr.

Lars Horneman
Når jeg ikke er til stede
80 s. i farver
17 x 24 cm
ISBN 978-87-7085-566-2
Vejl. pris 198 kr.

Riad Sattouf
Fremtidens araber
– En barndom i Mellemøsten 
(1978-1984)
Oversat af François-Eric 
Grodin
160 s. i farver
17 x 24 cm
ISBN 978-87-7085-584-6
Vejl. pris 248 kr.

Liv Strömquist
Kundskabens frugt
Oversat af Kamilla Löfström
144 s. i farver og sort-hvid
17 x 23,5 cm
ISBN 978-87-7085-587-7
Vejl. pris 198 kr.
  udkommer SePTemBer 2015

ç Den sande fortælling 
om en lyshåret dreng og 
hans familie i Muammar 
Gaddafis Libyen og Ha-
fiz al-Assads Syrien. En 
rå opvækstskildring for-
talt med tilbageblikkets 
eftertanke og med det 
opvoksende barne-jegs 
kompromisløse klarsyn.
En politisk højaktuel, 
selvbiografisk tegneserie 
som er blevet sammen-
lignet med Marjane Sa-
trapis Persepolis såvel 
som med Art Spiegel-
mans Maus.

è Med Kundskabens 
frugt belyser og angriber 
svenske Liv Strömquist 
de forestillinger, man(d) 
op igennem historien har 
gjort sig og videregivet 
om kvindens køn. Hun har 
en ambition om at ændre 
på vante forestillinger. 
Liv Strömquist bruger en 
metode, der kan karak-
teriseres som humor og 
historieundervisning, 
og hun bruger data fra 
mange forskellige kilder, 
hvorved der etableres et 
konkret, erfaringspræget 
niveau. Det er på tide, at 
Danmark får adgang til 
den slags tegneserier. 
Liv Strömquist modtog 
Dagens Nyheters store 
kulturpris 2015 for 
Kundskabens frugt, fordi 
den »beskriver det kvin-
delige køns kulturhistorie 
på en uforlignelig måde«.

»den mesterlige 
tegneserie fortæller 
en vedkommende 
historie om kultur-
sammenstød.«  
– Weekendavisen

»stor humor og 
indlevelse.«

– Berlingske

»Visuelt en impone-
rende præstation.«  
– Politiken

»Risbjergs tegnin-
ger opnår en meget 
klar og dynamisk 
kønhed med deres 
skamløse sort/hvid-
kontraster.«
– Weekendavisen

»Overordentlig 
vellykket og sikkert 
gjort.«  

– Politiken

»smukke og magiske 
øjeblikke.«
– Ekstra Bladet

»stilfærdigt, smukt 
og poetisk.«

– Jyllands-Posten

»man kan roligt kalde denne udgivelse en 
tegneserie til tiden. Oven i købet tegnet 
og fortalt af en med helt personlige aktier 
i hele denne menneskelige og storpolitiske 
suppedas.«                                   – Politiken

»En fremragende og skrigende relevant 
tegneserie, som forhåbentlig vil finde 
et stort publikum.«
– Nummer9.dk

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★  

é En tegnet parafrase 
over J.P. Jacobsens 
Niels Lyhne (1880), der 
med sit kvælertag på 
den klassiske dannelses-
roman forandrede dansk 
litteratur. Anne-Caroline 
Pandolfo udfolder dysto-
pien, og Terkel Risbjerg 
skildrer i sit sort-hvide 
univers, hvor flydende 
grænsen er mellem 
drøm og virkelighed, og 
hvor uudgrundeligt og 
ensomt det er at være 
menneske.
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Historie · Krig · Religion · Politik

Aronofsky, Handel 
og Henrichon
Noa 1
Mod menneskets dårskab
Oversat af Jens Peder Agger
144 s. i farver, indb.
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-528-0
Vejl. pris 298 kr.

Corinne Maier og Anne Simon
Marx
– en tegnet biografi
Oversat af 
Anne Vibeke Mortensen
64 s. i farver, indb.
22,5 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-527-3
Vejl. pris 248 kr.

Jason Lutes
Berlin 1
En by af sten
Oversat af Per Vadmand
216 s.
17 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-289-0
Vejl. pris 100 kr.

Aronofsky, Handel 
og Henrichon
Noa 2
Den der udgyder blodet
Oversat af Jens Peder Agger
144 s. i farver, indb.
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-547-1
Vejl. pris 298 kr.

Jason Lutes
Berlin 1
En by af sten
Oversat af Per Vadmand
216 s.
17 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-289-0
Vejl. pris 100 kr.

Seth
Livet er godt, hvis man 
kan holde det ud
Oversat af 
Steffen Rayburn-Maarup
192 s. i farver
15,5 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-394-1
Vejl. pris 100 kr.

Joe Kubert
Fax fra Sarajevo – En 

fortælling om overlevelse
Oversat af 

Carsten Søndergaard
208 s. i farver, indb.

23 x 30,5 cm
ISBN 978-87-7085-537-2

Vejl. pris 398 kr.

è  »Jeg hedder Karl Marx. Man har kaldt mig for 
Djævelen, fordi jeg ville tage livet af kapitalismen. 
Jeres krise minder om  dem, jeg selv oplevede. Og 
der er altså kun én løsning: Revolution!« Karl Marx 
pustede til den historiske ild og satte gennem sine 
revolutionerende tanker og handlinger verden i 
brand. Her er den sandfærdige historie om hans  
    eget tumulta riske liv –          fortalt med hans 
                                                       egen stemme i teg-
                                                    neserieform. Skrevet 
                                                   af psykoanalytikeren 
                                                 og succesforfatteren
                                                Corinne Maier, kendt
                                                for Goddag til doven-
                                                skaben og af New
                              York Times udråbt til
                                              modkulturens heltinde.

è  Da krigen i Bosnien
for alvor bryder ud i 
foråret 1992, befinder 
Ervin Rustemagic og 
hans familie sig midt i 
Sarajevo, hvor serbiske 
militser og resterne af 
den jugoslaviske forbundshær holder byen i et 
jerngreb. Frataget samtlige ejendele tvinges de 
ud på en atten måneder lang flugt, mens krigen 
eskalerer. En tegneserieroman baseret på en sand 
historie om krig, grusomhed, folkemord og flugt 
midt i Europa – og om verdenssamfundets svigt.

ê Berlin i Weimarrepublikkens sidste år før Hit-
lers magtovertagelse i 1933. Den unge studine 
Marthe Müller er i 1928 på vej til Berlin for at 
læse kunsthistorie. I toget møder hun journali-
sten Kurt Severing, og deres private skæbne og 
kærlighedshistorie er historiens menneskelige 
omdrejningspunkt med de politiske omvæltnin-
ger, der nærmest dag for dag finder sted i den ty-
ske hovedstad, som en uhyre levende og naturtro 
kulisse. Jason Lutes arbejder på tredje og sidste 
bind, der forventes udgivet i 2016.

é Darren Aronofskys episke drama om menne-
skets dårskab, der fører til verdens undergang.

»malerisk luftkrig.«
– Weekendavisen

»Et sandt lufthav af 
smukke billeder.«
– Ekstra Bladet

»Historiens bevidste 
langsommelighed bli-
ver på forundelig vis
til sitrende spæn-
ding i denne dra-
gende tegneserie.«

– Jyllands-Posten

»Et tænksomt, me-
lankolsk og stem-
ningsfuldt værk.«
– Weekendavisen

»seth er en stærk 
stilist, som origi-
nalt udnytter den 
grafiske romans 
medium.«
– Politiken

»En udelt fornøjelig 
oplevelse.«
– Ekstra Bladet

»seths tegninger 
er smukt trukket op 
med penselstrøg 
i en bevidst anti-
dramatisk stil.«
– Berlingske

»Joe Kuberts mesterlige hovedværk er 
endelig udkommet på dansk.«

– Jyllands-Posten

»når man læser Kuberts udlægning af sa-
gerne, får man nok en gang understreget, 
hvilken rædsel krig er for en civilbefolk-
ning.«                                 – Weekendavisen

»Historien er nuanceret og velresearchet, 
og stregen er æstetisk enkel og har momen-

ter af stor poesi.«
– Weekendavisen

Hugault og Yann
Den Store Hornugle

Oversat af Ole Steen Hansen
152 s. i farver, indb.

24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-440-5

Vejl. pris 298 kr.

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Juillard og Yann
Mezek
Oversat af 
Anne Vibeke Mortensen
64 s. i farver, indb.
24 x 31,5 cm
ISBN 978-87-7085-458-0
Vejl. pris 198 kr.

Seth
Læs mere om de enkelte titler på cobolt.dk4



tyskerne har 
overgivet sig!

freden 
er brudt ud!

Historie · Krig · Religion · Politik

Johan Nørgaard Pedersen
Sabotage i Viborg
160 s.
17 x 24 cm
ISBN 978-87-7085-595-2
Vejl. pris 248 kr.

ê Første bind i trilogi-
en om en af oplysnings-
tidens skelsættende 
trekantsdramaer: Kong 
Christian den 7., hans liv-
læge Johann Friedrich
Struensee og den unge 

Caroline Mathilde. Caroline Mathilde giftes væk 
til teenagekongen Christian d. 7., men ægteska-
bet er dømt til at fejle med den 17-årig teenage-
konges tilbagevendende anfald af vanvid og 
paranoia. Kongens kortvarige, men intense for-
hold til den fire år ældre, prostituerede Støvlet-
Katrine ender med Katrines udvisning af landet. 
Ulykkelig over tabet beslutter Christian d. 7. sig 
for at tage på en Europarejse, men han kan ikke 
tage af sted uden at ansætte en ny rejselæge.

é Danmark 1944. 
Besættelsesmagten 
opruster sine fæst-
ningsværker langs 
Vesterhavet. Våben 

og forsyninger fra Tyskland fragtes op gennem 
Danmark. Viborgpræsten John Andersen beslut-
ter sammen med en lille gruppe modstandsfolk, 
at nok må være nok. Sabotage i Viborg er baseret 
på virkelige hændelser.

ê Blot en uge efter den tyske besættelse af Dan-
mark i 1940 kom en prinsesse til verden på kon-
gens slot i København. Hun blev døbt Margrethe 
Alexandrine Þórhildur Ingrid, men fik af sin 
familie kælenavnet Daisy. Egentlig skulle Daisy 
være forblevet prinsesse, men kort før sin 12-års 
fødselsdag fik den lærelystne og tænksomme 
unge kongedatter at vide, at hun en dag skulle 
overtage tronen fra sin far og 
komme til at bestige den 
som Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe. En 
eventyrlig biografi i tegne-
serieform om Dronning 
Margrethes liv.

»Johan nørgaard Pedersens besynderligt 
grove tegninger har en forbløffende, 
dragende dynamik.«                     – Politiken

»En original billedfortæller, der kan tegne 
de mest banale motiver, så de står frem 
med uudgrundelig ekspressiv kraft.«                                 

– Information

32 33

Thierry Capezzone 
og Erik Svane

Daisy – en prinsesse 
i Danmark

80 s. i farver, indb.
22 x 30,5 cm

ISBN 978-87-7085-562-4
Vejl. pris 168 kr.

Erik Svane og 
Thierry Capezzone

Karoline Stjernfelt
I morgen bliver bedre 1
Kongen
160 s., indb.
23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-588-4
Vejl. pris 268 kr.
  udkommer okToBer 2015
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de store klassikere i luksusudgaver

Roger Leloup
Yoko Tsuno (samlebind 1)
Jorden kalder Vinea
· Nærkontakt i Jordens indre
· Vulcans smedje
· Vineas tre sole
Oversat af Niels Søndergaard
176 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-526-6
Vejl. pris 348 kr.

Roger Leloup
Yoko Tsuno (samlebind 2)
På jagt efter tiden
· Tidsspiralen
· De flyvende dæmoner
· Den sorte død
Oversat af Niels Søndergaard
176 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-564-8
Vejl. pris 348 kr.

Roger Leloup
Yoko Tsuno (samlebind 3)
De tyske eventyr
· Djævelens orgel
· Vampyren fra Rothenburg
· Odins ild
Oversat af Niels Søndergaard
176 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-600-3
Vejl. pris 348 kr.
  udkommer AuGuST 2015

í ê î  Roger Leloup var i 1950’erne og 1960’erne ansat på Hergés tegnestue, 
hvor han stod for tegninger af enhver form for teknik, blandt andet det berømte 
fly »Carreidas« i Tintin-historien Rute 714 til Sydney. Han var således ikke hvem 
som helst, da han i 1970 skabte sin egen tegneserie, Yoko Tsuno, som han nu har 
beskæftiget sig med i mere end 40 år. Samlebindene bringer ikke serien i strengt 
kronologisk orden, idet de enkelte historier er samlet tematisk med tre album i 
hvert samlebind. Endvidere indeholder hvert bind et omfattende og rigt illustreret 
ekstramateriale, hvor Roger Leloup fortæller om Yoko Tsunos oprindelse og om 
sit arbejde med de enkelte historier og den populære og handlekraftige japanske 
elektronikingeniør, der har fornøjet    læsere i fire årtier nu.

★ ★ ★ ★ ★ 
Berlingske

»Forrygende flot med et væld 
af lækkert ekstramateriale.«  

– Ekstra Bladet

Læs mere om de enkelte titler på cobolt.dk6



de store klassikere i luksusudgaver

FORELØBIG FORSIDE

Charles M. Schulz
Radiserne (samlebind 1)
Radiserne 1950-1959
Oversat af Niels Søndergaard
192 s., indb.
23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-605-8
Vejl. pris 348 kr.
  udkommer okToBer 2015

André Franquin
Franquins sorte sider
Oversat af Freddy Milton
72 s., indb. · 24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-575-4
Vejl. pris 198 kr.

Piet Wijn 
og Thom Roep
Gammelpot 1
Den forkælede prinsesse
Oversat af Edith Månsson
56 s. i farver, indb. · 22,5 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-599-0
Vejl. pris 168 kr.

Henk Kuijpers
Franka
Dragens tænder
Tordendragens død
Oversat af 
Niels Søndergaard
96 s., indb.
22,5 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-602-7
Vejl. pris 298 kr.
  udkommer NoVemBer 2015
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é Helt ny udgave af Franquins udødelige klassiker. Nu i større format 
og med illustreret forord om seriens tilblivelse og Franquins arbejde. 

é Endelig er det blevet muligt at genudgive den mest elskede 
eventyrtegneserie nogen sinde! Restaureret, nyfarvelagt, nyoversat 
og med 8 sider forord af Thom Roep om Gammelpots oprindelse.

ç Første bind i en række store luksusbøger med 
de bedste striber fra hvert årti i hvert bind. De fle-
ste striber fra 1950’ere er aldrig tidligere udgivet 
på dansk. Med forord om Charles M. Schulz’ bag-
grund, og hvordan Radiserne kom til verden – og 
til Danmark.

ç Ny samlebinds-
serie med to af de 
oprindelige album 
i de fleste bind 
foruden en masse 
lækkert ekstrama-
teriale, der aldrig er 
set på dansk før. Alt 
er restaureret og 
nyfarvelagt af Henk 
Kuijpers selv, og 
nogle bind vil endda 
indeholde ekstra 
sider, der oprindelig 
blev skåret ud.

»Hidtil smukkeste udgave på dansk.«  – Ekstra Bladet 7



de store klassikere i luksusudgaver

Jan Lööf
Jan Lööfs serier 1
· Ville
· Felix på 
  Store Abeø
· Felix og tids-
  maskinen
· Felix og det store 
  oprør
Oversat af Jens 
Peder Agger og Ida 
Elisabeth Hammerich
192 s. i farver 
og sort-hvid, indb.
23 x 30 cm
ISBN 978-87-
7085-423-8
Vejl. pris 328 kr.

Jan Lööf
Jan Lööfs serier 2
· Eksperimentet
· Den sidste opgave
· Bellman
· Felix og de flyvende 
  tallerkener
· Felix og Fantomet
· Felix og varulven
· Felix i det vilde vesten
· Felix og Ben Hassans skat
Oversat af J.P. Agger og Ida E. Hammerich
208 s. i farver og sort-hvid, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-490-0
Vejl. pris 398 kr.

Jan Lööf
Jan Lööfs serier 3
· Hvad er en tegneserie egentlig for noget?
· Peter og Janne i Amerika
· Felix og meteoren
· Felix og Cecilia
· Felix i Afrika
Oversat af J.P. Agger og Ida E. Hammerich
208 s. i farver og sort-hvid, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-490-0
Vejl. pris 398 kr.

François Bourgeon
Vindens passagerer 
– Den samlede udgave
· Pigen i agterkahytten
· Fangeskibet
· Handelsstationen i Juda
· Slangetimen
· Sort som ibenholt
Oversat af Jens Peder Agger 
og Ole Steen Hansen
240 s. i farver, indb.
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-444-3
Vejl. pris 498 kr.

é Eksklusivt samlebind med alle François 
Bourgeons oprindelige fem bind om vajsen-
husbarnet Isabeau de Marnaye, der bytter 
identitet med den adelige Agnes de Rose-
lande. Et maritimt og menneskeligt drama 
af episke dimensioner udfolder sig vold-
somt og lidenskabeligt på rejser til Afrika 
og med slaveskibe til Haiti. Vindens pas-
sagerer er oversat til atten sprog og solgt 
i mere end en million eksemplarer.

ç Enestående værk komplet i tre bind 
med samtlige tegneserier, den berømte 
svensker har lavet. Alle Felix-historier, 
politisk satire som Ville og Bellmann 
og flere andre serier, som ikke er set på 
dansk før. Hvert bind indeholder desuden 
et omfattende ekstramateriale, hvor 
Lööf veloplagt i sin kendte, finurlige stil 
fortæller om sit arbejde og viser masser af 
prøver på andre værker som pladeomslag, 
vinduesdekorationer, vægmalerier, bogom-
slag – og om sin kærlighed til blandt andet 
jazzmusik, skrotpladser og frugthandlere.

»Holdbarheden demonstreres 
til fulde med den smukke 

nyudgivelse af det samlede værk.«  
– Information

»Er man først begyndt at læse en 
Lööf-historie, skal man gøre vold på 

sig selv for at få lagt den fra sig.«
– Berlingske

Nordjyske

»Billedruderne dugger af erotik, 
og detaljegraden i skildringen af 

1700-tallet er forbilledlig.«  
 – Politiken

»Fortællingen har et episk 
omfang, som ikke er hverdags-
kost i tegneserier, og så er den 

fuld af eksplicit vold og sex.«  
– Information

»En vaskeægte klassiker. 
serien er smukt fortalt og tegnet, og 

denne samlede, indbundne udgave 
i størrelse XXL kan kun anbefales.«

– Ekstra Bladet

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Politiken
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de store klassikere i luksusudgaver

Walthéry m.fl.
Natacha – De samlede eventyr 1
Panik om bord!
· Hovedjægernes land
· Den gale maharaja
· Stor ståhej
· Diamanter til Marty
Oversat af Helen Bahnson 
og Carsten Søndergaard
164 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-442-9
Vejl. pris 298 kr.

Walthéry m.fl.
Natacha – De samlede eventyr 2
Kurs mod eventyret
· Farlig mission
· Dobbeltspil
· Den 13. apostel
· Tryllerejsen
og flere andre historier
Oversat af Tonny Lützer 
og Carsten Søndergaard
176 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-552-5
Vejl. pris 348 kr.

Peyo
Smølferne (samlebind 1)
Smølferne 1958-1966
· De sorte smølfer
· Flyvesmølfen
· Smølfetyven
· Smølfoni i C-dur
· Smølf den Store
· Ægget og smølferne
· Smølfine
· Smølfesulten
Oversat af Jens Peder Agger
288 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-521-1
Vejl. pris 348 kr.

Peyo
Smølferne (samlebind 2)
Smølferne 1967-1969
· Den falske smølf
· Den spejlvendte smølf
· En forsmølfet påske
· Smølfefælder
· Smølferne og kraxelikroxen
· En smølf ikke som de andre
· Astrosmølfen
· Vejrmaskinen
Oversat af Jens Peder Agger
272 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-561-7
Vejl. pris 348 kr.

»slet og ret virkelig 
gode børnetegneserier. 
Bogen er desuden solid, 
stor og lækker at se på. 
Voksne må også gerne 
være med«  
– DBC Lektørudtalelse

í ê Kæmpestore kronologiske samlebind med Peyos originale tegneserier om Smøl-
ferne. Næsten 300 sider i hvert bind, heraf mere end halvtreds sider rigt illustreret
ekstramateriale med originaltegninger, fotografier, bladforsider og aldrig før smølfede 
illustrationer. Blandt de mange klassiske historier, der lagde grunden til Smølfernes 
verdensssucces, er mesterværker som De sorte smølfer, den kønspolitisk kontrover-
        sielle Smølfine og det, der kaldes verdens bedste tegneseriealbum nogen sinde: 
                           Smølf den Store. Endvidere små historier aldrig udgivet på dansk før.

ç ê Samlebind fyldt helt til randen med klassiske historier om den handlekraftige 
stewardesse samt et overflødighedshorn af sjovt og festligt ekstramateriale, hvor 
François Walthéry veloplagt fortæller om sit arbejde med serien og røber en lang  
         række morsomme anekdoter. Desuden små tegneserier af Walthéry, der ikke 
                                               tidligere har været udgivet på dansk.

»Tegneren har en 
særlig evne til at lade 
komprimerede billeder 
skabe fart og tempo. 
Veloplagt og veldrejet 
underholdning.«  
– Politiken

»Ligesom første bind er det andet en fest. 
Både Walthérys frodige og dynamiske værk 

om den labre og handlekraftige stewardesse 
natachas forrygende eventyr og den sande 

overflod af spændende ekstramateriale.«  
– Ekstra Bladet
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Mézières og Christin
Rejser i tid og rum
Linda og Valentins 
samlede eventyr 7
Oversat af Jens Peder Agger
176 s. i farver, indb.
23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-510-5
Vejl. pris 348 kr.

Mézières og Christin
Linda og Valentin
Erindringer fra fremtiden
Oversat af Jens Peder Agger
56 s. i farver, indb.
23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-522-8
Vejl. pris 168 kr.

Mézières og Christin
Rejser i tid og rum
Linda og Valentins 
samlede eventyr 2
· Landet uden stjerner
· Velkommen til Alflolol
· Herskerens fugle
Oversat af Jens Peder Agger
160 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-425-2
Vejl. pris 348 kr.

Mézières og Christin
Rejser i tid og rum
Linda og Valentins 
samlede eventyr 3
· Skyggernes ambassadør
· I den falske verden
· Jævndøgnets helte
Oversat af Jens Peder Agger
164 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-439-9
Vejl. pris 348 kr.

Mézières og Christin
Linda og Valentin
Ad rummets veje
Oversat af Jens Peder Agger
128 s. i farver, indb.
20 x 24,5 cm
ISBN 978-87-7085-535-8
Vejl. pris 248 kr.

Mézières og Christin
Folk og fæ i himmel-
rummet: Linda og Valentins 
galaktiske leksikon
Oversat af Jens Peder Agger
80 s. i farver, indb.
23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-511-2
Vejl. pris 268 kr.

Mézières og Christin
Rejser i tid og rum
Linda og Valentins 
samlede eventyr 4
· Metro Chatelet, retning Cassiopeia
· Brooklyn Station, endestation Kosmos
· Spøgelset fra Inverloch
· Tordenkilen fra Hypsis
Oversat af Jens Peder Agger
216 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-459-7
Vejl. pris 348 kr.

Mézières og Christin
Rejser i tid og rum
Linda og Valetins 
samlede eventyr 5
· Over ukendte grænser
· De levende våben
· Magtens cirkler
Oversat af Jens Peder Agger
204 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-473-3
Vejl. pris 348 kr.

Mézières og Christin
Rejser i tid og rum
Linda og Valentins 
samlede eventyr 6
· Ultralummets gidsler
· Hittebarnet fra Stjernerne
· Gennem usikre tider
Oversat af Jens Peder Agger
192 s. i farver, indb.
23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-492-4
Vejl. pris 348 kr.

Linda og Valentin – agenter i tid og rum

Mézières og Christin
Rejser i tid og rum
Linda og Valentins 
samlede eventyr 1
· Onde drømme
· Storbyen derr druknede
· De tusinde planeters imperium
Oversat af Jens Peder Agger
160 s. i farver, indb. · 23 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-406-1
Vejl. pris 348 kr.

4.
OPLAG

3.
OPLAG

2.
OPLAG

NY
UDGAVE

Linda og Valentin nu også som roman

Pierre Christin
Linda og Valentin roman
Lininil er forsvundet
Oversat af Ole Steen Hansen
240 s. · 15,5 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-563-1
Vejl. pris 298 kr.

é ì  De syv store luksusbind Rejser i tid og rum: 
Linda og Valentins samlede eventyr indeholder 
samtlige 22 albumhistorier, som Jean-Claude Mézières og 
Pierre Christin har lavet mellem 1967 og 2010, herunder 
den allerførste historie, Onde drømme, som oprindeligt 
ikke var en del af albumserien. Hvert af de syv bind inde-
holder desuden et omfattende ekstramateriale om seriens 
tilblivelse og Mézières’ og Christins arbejde med de 
enkelte bind. Det syvende samlebind indeholder endvidere 
et illustreret efterskrift om Mézières og Christins mange 
relationer til Danmark samt et forord af Peter Madsen, 
der fortæller om Mézières’ indflydelse på Valhalla. 
· Erindringer fra fremtiden er en slags tillægsbind, 
der ikke er en fortsættelse, men en række punktnedslag 
i tegneserieform i nogle af de centrale og mytiske episoder 
fra den store saga. Nye fortolkninger blandes med nostalgi, 
humor og overraskelser – præsenteret af de forskellige 
mulige fremtiders aktører, der selv lægger stemme til. 
Udgivet første gang 2013. 
· Ad rummets veje indeholder de korte historier 
i mindre format, som oprindelig stammer fra 1969-70, 
og som tidligere har været udgivet på dansk 
i en lignende udgave. 
· Folk og fæ i himmelrummet – Linda og 
Valentins galaktiske leksikon har været 
udsolgt i mange år, men foreligger nu i en helt 
ny og udvidet udgave, der aldrig tidligere er 
udkommet på dansk.

í  Bi-fyrst Lininil bliver kidnappet, netop 
da han ankommer til Navlen for at deltage 
i Rådets forsamling – en katastrofe for lige-
vægten i kosmos, for uden ham kan univer-
sets ambassadører ikke åbne mødet i Skærm-
salen. For Linda og Valentin er det derimod 
noget af et lykketræf, da den kønne rødtop og 
hendes kære eksrumtidsagent er økonomisk 
på spanden. Hans Gravitetstyngede Højhed 
Omph af Omph og Omph hyrer dem til at 
genfinde den mystiske bi-fyrste – og det er 
ikke nogen let tjans, for undervejs rundt på 
Navlen, lige fra de dunkleste korridorer til 
de ultrariges forbudte by i en kunstigt oplyst 
glaskuppel, må de navigere mellem venner 
og fjender blandt de utallige civilisationer.

Efter mere end tyve tegneseriealbum har 
Pierre Christin skrevet en helt ny historie 
   om Linda og Valentin, der kun foreligger 
            som roman.
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Nu 
trykt i mere 
end 22.000 
eksemplarer

★ ★ ★ ★ ★ 
Berlingske

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Politiken

Læs mere om de enkelte titler på cobolt.dk

Jean-Claude Mézières og Pierre Christin er begge født i 1938, har kendt 
hinanden hele livet og er verdensberømte for deres science fiction-tegne-
serie Linda og Valentin, som de har samarbejdet om i snart halvtreds år. 
de to franskmænd har besøgt danmark adskillige gange (hvilket man 
kan læse mere om i samlebind 7), og danmark er det eneste land bortset 
fra Frankrig, hvor alt eksisterende materiale med Linda og Valentin er 
udgivet. For nylig meddelte filminstruktøren Luc Besson, at han arbejder 
på en spillefilm med Linda og Valentin, som får premiere i juli 2017. dane 
deHaan skal spille Valentin, mens Cara delevingne ses i rollen som Linda.

»stort set alt hvad der findes af 
nutidig rum-science fiction 
i tegneserier, film og spil 
har hentet inspiration 
fra denne serie.«  
– Ekstra Bladet

»mézières’ tegninger står 
og vibrerer og tindrer så 
klart som nogensinde, 
selvom de har omkring 
40 år på bagen.«  
– Litteraturnu.dk

»Linda og Valentins samlede 
værker på dansk er en 
skatkiste af oplevelser.«  
– Weekendavisen

»Alle bind er kræs for 
fans af denne tegnede 

science fiction-klassiker, 
der er meget kostbar at 

anskaffe sig antikvarisk.«  
– Fyns Amts Avis

»Et gensyn med Linda og Valentin
 er ikke blot nostalgi, men også 
et dyk ned i et stykke 
tegneseriehistorie. 
Et kærkomment 
gensyn.«  
– Information
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den store guide til TinTin og HERGÉ på dansk!
STANDARDUDGAVE · VEJL. PRIS 128,00 PR. BIND
Den oprindelige standardudgave – i softcover og med numre på ryggene  
og i Jørgen Sonnergaards oversættelse fra 1960-1976 – udgår, efterhånden 
som de enkelte bind er udsolgt. De fleste er allerede udsolgt.

Den oprindelige standardudgave er siden 2011 løbende erstattet med en 
ny standardudgave i Niels Søndergaards nye oversættelse. Atten bind af 
den nye standardudgave er allerede udkommet, yderligere to følger i juli 
2015, og de resterende fire i løbet af 2016. Tintin og Hajsøen var en del 
af den oprindelige standardudgave, men bliver ikke en del af den nye stan-
dardudgave. Den nye standardudgave er ikke nummereret, men ellers 
i sit udstyr identisk med den hidtidige: rød ryg på alle bind og softcover-
indbinding. Der er for alle binds vedkommende tale om den nyeste udgave 
– altså med alle rettelser, tilføjelser og justeringer, som Hergé foretog i 
årenes løb indtil sin død i 1983. Se dem på næste opslags højreside.

RETROUDGAVE · VEJL. PRIS 168,00 PR. BIND
Alle eksisterende 22 bind i retroudgaven i farver blev udgivet 
2005-2007 og bliver jævnligt genoptrykt. Der er tale om den 
allerførste farvelagte version af hver historie i en udgave, 
der nøje afspejler den oprindelige førsteudgave i Hergés 
hjemland, Belgien. De er indbundet i hardcover med 
stofryg i lidt varierende farver og uden rygtekst, og 
papiret er dejlig retroagtigt, så Hergés farver står, 
som de gjorde i den oprindelige førsteudgave. 
Oversættelsen er til gengæld ny og er udført 
af Niels Søndergaard.

ÜBERALTMODISCH FUNDA-
MENTALISTISK RETRO-
UDGAVE · VEJL. PRIS 
298,00 PR. BIND
De ni første historier om 
Tintin udkom oprin-
delig i sort-hvid i 
årene 1930-41 i 
hjemlandet 
Belgien, 
før Hergé 
begyndte 
at ombryde 
dem og farve-
lægge dem (bort-
set fra Tintin i 
Sovjetunionen). 
Nu udgives de 
op mod 85 år gamle 
banebrydende værker 
i et næsten identisk og 
helt enestående retroagtigt 
udstyr på dansk, som de så ud i 
Belgien i 1930’erne med hardcover, 
stofryg, indsatte helsidesfarveplan-
cher og trykt på retroagtigt papir. 
Flere af dem er aldrig tidligere 
udkommet på dansk i den sort-
hvide udgave. Oversættelsen er af Niels Søndergaard.

Tintin i Sovjetunionen, Tintin i Congo, Tintin i Amerika, Faraos cigarer 
og Den Blå Lotus er allerede udkommet. I juli 2015 følger Den sorte ø, og 
i de kommende år Det knuste øre, Ottokars scepter og Krabben med de 
gyldne klosakse.

GIGANTUDGAVE · VEJL. PRIS 498,00 PR. BIND
»Enhjørningen«s hemmelighed og Rackham den Rødes skat fås i gigant-
format 32 x 42 cm i et stærkt begrænset oplag 
på kun 600 nummererede eksemplarer af 
hver. De er trykt på kraftigt luksuspapir, 
har kraftig indbinding og firkantet ryg. 
Det vides endnu ikke, om andre titler 
også vil blive udgivet i gigantformat.

BØGER OM HERGÉ OG TINTIN
Fem bøger af to af verdens ypperste Hergé- og Tintineksperter. Med 
Hergés liv og værk præsenterer Philppe Goddin i tre store bind et kom-
menteret udvalg af Hergés tegninger, hvoraf mange ikke tidligere har 
været offentliggjort. En perlerække af illustrationer, skitser og fotogra-
fier, og Hergés arbejde sammenkædes med hans personlige udvikling og 
skelsættende begivenheder i hans liv. Goddin er verdens førende Tintin-
ekspert og var leder af Hergé-fondens arkiver gennem mere end ti år.

Englænderen Michael Farr har som udenrigskorrespondent for Reuters 
rejst i Tintins fodspor over hele verden og fik af Hergé selv adgang til hans 
tegnestues arkiver. Tintin – En rejse gennem Hergés univers betragtes 

som et internationalt hovedværk om Tintin, hvori 
Michael Farr minutiøst gennemgår tilblivelses- og 
     udgivelseshistorien for hvert enkelt af Hergés 

      album om den lille reporter. I Tintin & Co. 
     præsenterer Michael Farr udførligt og 

overdådigt illustreret de tolv vigtigste   
    og mest farverige personer fra 

       Tintins Oplevelser. Han 
tager på 
sporet 
af deres 

oprindelse, 
deres inspira-

tionskilder og bag-
grunden for, at læsere 

over hele verden fortsat 
fascineres af dem. 

SPECIALUDGAVE
Restoplag af tidligere specialudgaver, 
der udgår, efterhånden som de er ud-
solgt. Genoptrykkes ikke. Det drejer 

    sig om den überfundamentali-
  stiske  

  før-
ste-
ud-

gave af 
Tintin og 

alfabetkun-
sten i Jørgen 

Sonnergaards 
oversættelse, 

udgivet 1989. 
En mere 

end 25 år 
gammel 
udgivelse, 

som Cobolt 
stadig har 

på lager i 
få eksemplarer. 

Samt dobbeltbindet med 
Faraos cigarer og Den blå lotus fra 1994, også i Jørgen Sonnergaards 

oversættelse, og med illustreret efterskrift af Benoît Peeters.

RELATERET UDGIVELSE

To meget forskellige udgivelser: Den eneste Hergé-tegneserie, der aldrig 
tidligere har været udgivet på dansk: Sylvester og Ottilia hos kaninoerne. 
Selv om den stammer fra 1934  og er henvendt til mindre børn, lykkes det 
Hergé at give en forståelig metaforisk beskrivelse af indviklede økonomi-
ske sammenhænge, som overraskende nok stadig er gældende i vore dage. 
Historien handler om bjørneungen Sylvester, der er hattemager, og som 
     sammen med sin søde Ottilia lærer kaninoindianerne at gå med hat.

       Tintin filmalbum er ikke en tegneserie, men udformet som sådan 
         ved at sammenstille filmbilleder fra Steven Spielbergs Tintinfilm 
                 Enhjørningens hemmelighed og fortælle filmhistorien ved hjælp 
                 af indsatte talebobler. For første gang kan man nu »se« den 
                 berømte Tintinfilm i et mere roligt tempo. Ligesom det 
                 klassiske filmalbum Tintin og Hajsøen hører det hjemme 
                 i samlingen.Størrelsesforhold mellem et Tintinalbum 

i gigantformat og et almindeligt album. è

© HERGÉ
– MOULINSART
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Hergé
Tintin i Sovjetunionen
 fuNdAmeNTAliSTiSk reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
140 s. i sort-hvid, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-186-2 
Vejl. pris 298 kr.

Hergé
»Enhjørningen«s hemmelighed
 GiGANTudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
32 x 42 cm
ISBN 978-87-7085-482-5 
Vejl. pris 498 kr.

Hergé
Sylvester og Ottilia hos 
kaninoerne
 relATereT

Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-538-9 
Vejl. pris 198 kr.

Hergé
Tintin i Congo
 fuNdAmeNTAliSTiSk reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
120 s. i sort-hvid, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-417-7
Vejl. pris 298 kr.

Hergé
Rackham den Rødes skat
 GiGANTudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
32 x 42 cm
ISBN 978-87-7085-483-2 
Vejl. pris 498 kr.

Hergé
Tintin i Amerika
 fuNdAmeNTAliSTiSk reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
136 s. i sort-hvid, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-418-4
Vejl. pris 298 kr.

Hergé
Faraos cigarer
 fuNdAmeNTAliSTiSk reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
140 s. i sort-hvid, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-515-0
Vejl. pris 298 kr.

Hergé
Den Blå Lotus
 fuNdAmeNTAliSTiSk reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
140 s. i sort-hvid, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-516-7
Vejl. pris 298 kr.

Hergé
Den sorte ø
 fuNdAmeNTAliSTiSk reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
140 s. i sort-hvid, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-592-1
Vejl. pris 298 kr.
  udkommer AuGuST 2015

Hergé
Hergés ufuldendte: 
Tintin og alfabetkunsten
 SPeciAludGAVe

Overs. af Jørgen Sonnergaard
96 s. i farver, indb. + indlagt 
48 s. teksthæfte i lomme
23,5 x 30,5 cm
ISBN 978-87-7085-045-2 
Vejl. pris 128 kr.

Michael Farr
Tintin – En rejse gennem 
Hergés univers
 BoG om herGé oG TiNTiN

Oversat af Søren Vinterberg
208 s. i farver, indb. 
23,5 x 30,5 cm
ISBN 978-87-7085-285-2 
Vejl. pris 299,50 kr.

Michael Farr
Tintin & Co.
 BoG om herGé oG TiNTiN

Oversat af Søren Vinterberg
128 s. i farver, indb. 
23,5 x 30,5 cm
ISBN 978-87-7085-349-1 
Vejl. pris 298 kr.

Philippe Goddin
Hergés liv og værk 1: 
1907-1937
 BoG om herGé oG TiNTiN

Oversat af Søren Vinterberg
208 s. i farver, indb. 
23,5 x 30,5 cm
ISBN 978-87-7085-332-3 
Vejl. pris 298 kr.

Philippe Goddin
Hergés liv og værk 2: 
1937-1949
 BoG om herGé oG TiNTiN

Oversat af Søren Vinterberg
208 s. i farver, indb. 
23,5 x 30,5 cm
ISBN 978-87-7085-383-5 
Vejl. pris 298 kr.

Philippe Goddin
Hergés liv og værk 3: 
1950-1983
 BoG om herGé oG TiNTiN

Oversat af Søren Vinterberg
208 s. i farver, indb. 
23,5 x 30,5 cm
ISBN 978-87-7085-441-2 
Vejl. pris 298 kr.

Hergé
Faraos cigarer – Den blå 
lotus (dobbeltbind)
 SPeciAludGAVe

Overs. af Jørgen Sonnergaard
156 s. i farver, indb. 
23,5 x 30,5 cm
ISBN 978-87-7085-069-8 
Vejl. pris 199,50 kr.

Moffat, Wright og Cornish 
baseret på Hergé
Tintin filmalbum
 relATereT

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 30,5 cm
ISBN 978-87-7085-557-0 
Vejl. pris 168 kr.

Fundamentalistiske retroudgaver i sort-hvid 

Bøger 
om 
Hergé 
og 
Tintin

special & relaterede Gigantudgaver

32 cm

4
2 

cm

32 cm

4
2 

cm

M N

Trykt på 
luksuspapir 
med kraftig 
indbinding 
og firkantet 

rygKun 600 nummererede 
eksemplarer af hvert bind
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Hergé
Den sorte ø
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-275-3
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
De 7 krystalkugler
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-282-1
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Koks i lasten
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-163-3
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Tintin i Congo
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-270-8
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Ottokars scepter
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-277-7
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Soltemplet
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-283-8
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Tintin i Tibet
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-164-0
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Tintin i Amerika
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-271-5
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Krabben med de gyldne 
klosakse
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-278-4
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Landet med det sorte guld
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-284-5
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Castafiores juveler
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-165-7
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Faraos cigarer
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-272-2
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Den mystiske stjerne
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-279-1
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Mission til Månen
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-158-9
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Rute 714 til Sydney
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-166-4
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Den Blå Lotus
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-273-9
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
»Enhjørningen«s 
hemmelighed
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-280-7
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
De første skridt på Månen
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-160-2
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Tintin og picaroerne
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-167-1
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Det knuste øre
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-276-0
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Rackham den Rødes skat
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-281-4
Vejl. pris 168 kr.

Hergé
Tournesol-mysteriet
  reTroudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver, indb. 
23,5 x 31 cm
ISBN 978-87-7085-161-9
Vejl. pris 168 kr.

Tintins Oplevelser RETROudGAVE i farver
Alle titlerne står 

i den kronologiske 
rækkefølge, Hergé 

oprindelig skabte dem.

Tintin i Sovjetunionen 
findes ikke som 

»retroudgave«, da 
Hergé – som det 

eneste album – aldrig 
senere farvelagde det.
Tintin i Sovjetunionen 

findes derimod som 
»standardudgave« (se 
modstående side) og 
som »fundamentali-

stisk retroudgave« (se 
foregående opslag).

Alle titlerne står 
i den kronologiske 
rækkefølge, Hergé 

oprindelig skabte dem.

Tintin og alfa-kunsten 
findes ikke som 

»retroudgave«, men 
udelukkende som 

»standardudgave« (se 
modstående side).

Læs mere på 
foregående opslag 

om forskellene på de 
forskellige udgaver 

af Tintin.
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Hergé
Tintin i Sovjetunionen
  Ny STANdArdudGAVe

64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-
Vejl. pris 128 kr.
  udkommer 2016

Hergé
Den sorte ø
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-447-4
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
De 7 krystalkugler
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-445-0
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Koks i lasten
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-494-8
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Tintin i Congo
  Ny STANdArdudGAVe

64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-539-6
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Ottokars scepter
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-448-1
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Soltemplet
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-446-7
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Tintin i Tibet
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-495-5
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Tintin i Amerika
  Ny STANdArdudGAVe

64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-590-7
Vejl. pris 128 kr.
  udkommer AuGuST 2015

Hergé
Krabben med de gyldne 
klosakse
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-435-1
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Landet med det sorte guld
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-497-9
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Castafiores juveler
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-
Vejl. pris 128 kr.
  udkommer 2016

Hergé
Faraos cigarer
  Ny STANdArdudGAVe

64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-434-4
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Den mystiske stjerne
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-463-4
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Mission til Månen
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-464-1
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Rute 714 til Sydney
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-496-2
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Den Blå Lotus
  Ny STANdArdudGAVe

64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085462-7
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
»Enhjørningen«s 
hemmelighed
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-437-5
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
De første skridt på Månen
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-465-8
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Tintin og picaroerne
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-540-2
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Det knuste øre
  Ny STANdArdudGAVe

64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-
Vejl. pris 128 kr.
  udkommer 2016

Hergé
Rackham den Rødes skat
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-438-2
Vejl. pris 128 kr.

Hergé
Tournesol-mysteriet
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-
Vejl. pris 128 kr.
  udkommer 2016

Hergé
Tintin og alfa-kunsten
  Ny STANdArdudGAVe

Oversat af Niels Søndergaard
64 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-541-9
Vejl. pris 128 kr.
  udkommer AuGuST 2015

Tintins Oplevelser sTAndARdudGAVE i farver
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Peyo
Smølferne
Juvelsmølfen
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-399-6
Vejl. pris 148 kr.

Peyo
Smølferne
Gammelsmølfinen
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-487-0
Vejl. pris 148 kr.

Peyo
Henrik og Hagbart
Ørkenens Rose
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-452-8
Vejl. pris 148 kr.

Peyo
Smølferne
Journalistsmølfen
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-427-6
Vejl. pris 148 kr.

Peyo
Smølferne
Smølfefløjten
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-505-1
Vejl. pris 148 kr.

Peyo
Benny Bomstærk
Bennys ballonfart
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-486-3
Vejl. pris 148 kr.

Peyo
Smølferne
Tjenersmølferne
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-428-3
Vejl. pris 148 kr.

Peyo
Smølferne
Politismølferne
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-506-8
Vejl. pris 148 kr.

Peyo og Will
Benny Bomstærk
De røde taxier
Oversat af Ib Schifter Schou
64 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-568-6
Vejl. pris 168 kr.

Peyo
Smølferne
Smølfesalat
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-451-1
Vejl. pris 148 kr.

Peyo
Smølferne
Smølferne og det 
gyldne træ
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-532-7
Vejl. pris 168 kr.

Peyo
Smølferne
Skarnsknægten og 
smølferne
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-468-9
Vejl. pris 148 kr.

Peyo
Smølferne
Smølferne i bitsernes land
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-533-4
Vejl. pris 168 kr.

Peyo
Smølferne
Den forelskede troldmand
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-573-0
Vejl. pris 168 kr.

Peyo
Smølferne
Costa del Smølf
Oversat af Jens Peder Agger
48 s. i farver, indb.
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-469-6
Vejl. pris 148 kr.

NY
UDGAVE

Juleaften 1992 mistede verden en af de største 
tegneserieskabere nogen sinde: belgieren 
Peyo, kun 64 år gammel. desværre markerede 
året også indledningen på en mere end femten 
år lang pause for hans figurer på det danske 
tegneseriemarked. det gjorde Cobolt noget ved 
i 2009, og siden har vi udgivet en perlerække af 
moderne album med Smølferne. Og et glemt 
album med Henrik og Hagbart. samt et nyt 
og et gammelt med Benny Bomstærk!

Benny 
Bomstærk
— verdens 
stærkeste 
dreng

é Peyo opfandt Benny 
Bomstærk – der er 
utrolig stærk, bortset 
fra når han er forkølet 
– i 1960. De røde taxier 
er en veritabel klas-
siker inden for belgiske 
tegneserier og fås nu 
på dansk igen, siden 
det udkom første gang 
i Danmark i 1976. Nu i 
flot hardoverudgave.

é Gargamel drømmer 
om at finde en kone – 
og smølferne beslutter 
sig for at hjælpe ham. 
De håber, at hvis deres 
plageånd finder sig en 
sød kæreste, vil han 
lade dem være i fred. 
Men stævnemødet med 
den skønne Roxanna 
forløber ikke helt, som 
de har tænkt sig.
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Roger Leloup
Yoko Tsuno 26
Ametystens forbandelse
Oversat af Anne Vibeke 
Mortensen
48 s. i farver, indb. 
22 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-502-0
Vejl. pris 148 kr.

Roger Leloup
Yoko Tsuno 25
Lucifers tjenerinde
Oversat af Anne Vibeke 
Mortensen
48 s. i farver, indb. 
22 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-443-6
Vejl. pris 148 kr.

Roger Leloup
Yoko Tsuno 27 · Khanys hemmelighed
Oversat af Per Vadmand · 48 s. i farver, indb. · 22 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-608-9 · Vejl. pris 168 kr.
 udkommer 23. juNi 2015

Læs mere om de enkelte titler på cobolt.dk

í  ê è Omkring 1970 forekom en skelsættende 
udvikling i den traditionelt helt mandsdominerede 
belgiske, flamske og hollandske tegneserieverden. 
Stort set alle tegneserieskabere var stadig af 
hankøn – det gjaldt også belgierne François Wal-
théry og Roger Leloup samt hollænderen Henk 
Kuijpers. Men de tre herrer brød en barriere, 
der havde været nærmest umulig at overskride 
indtil da: De gav kvindelige helte hovedroller 
i eventyrserier som Natacha, Yoko Tsuno og 
Franka. Traditionelt var kvindelige tegneserie-
figurer på den tid klicheer som opulente opera-
sangerinder, smækre sekretærer eller voldtægts-
ofre, der kunne anbringes i en kummefryser for 
at føre en (mands) historie videre. Det ændrede 
de tre foregangsmænd. De lod kvinder optræde 
som selvstændige, handlekraftige og bevidste 
individer, der oven i købet ofte satte mænd på 
plads. Bemærkelsesværdigt nok laver alle tre 
stadig nye album med deres heltinder: Walthéry 
(69 år), Leloup (81 år) og Kuijpers (68 år). Og 
Danmark er et af de lande, hvor alle tre serier 
nyder absolut størst popularitet.

Henk Kuijpers
Franka 19
Iskanders sværd
Oversat af 
Anne Vibeke Mortensen
52 s. i farver, indb.
22,5 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-554-9
Vejl. pris 148 kr.

Henk Kuijpers
Franka 20
Den hvide gudinde
Oversat af 
Anne Vibeke Mortensen
52 s. i farver, indb.
22,5 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-555-6
Vejl. pris 148 kr.

Henk Kuijpers
Franka 21
Sølvflammen
Oversat af 
Anne Vibeke Mortensen
60 s. i farver, indb.
22,5 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-556-3
Vejl. pris 148 kr.

Henk Kuijpers
Franka 22
Underverden
Oversat af 
Anne Vibeke Mortensen
48 s. i farver, indb.
22,5 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-507-5
Vejl. pris 148 kr.

NY
UDGAVE

NY
UDGAVE

NY
UDGAVE

Walthéry, Di Sano og d’Artet
Natacha
Atol 66
Oversat af Per Vadmand
48 s. i farver, indb.
22 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-504-4
Vejl. pris 148 kr.

Walthéry, Mythic og Martens
Natacha
Fortidens øjne
Oversat af Per Vadmand
48 s. i farver, indb.
22 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-525-9
Vejl. pris 148 kr.

©
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De belgiske – og 
hollandske – damer
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Yoann og Vehlmann
Splint & Co. 52
Månebase Z
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb.
22 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-454-2
Vejl. pris 148 kr.

Yoann og Vehlmann
Splint & Co. 51
Zorkonerne kommer!
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb.
22 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-412-2
Vejl. pris 148 kr.

Parme og Trondheim
Et ekstraordinært eventyr 
med Splint & Co.
Panik på Atlanterhavet
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. i farver, indb.
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-429-0
Vejl. pris 198 kr.

Yoann og Vehlmann
Splint & Co. 53
I hugormens kløer
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb.
22 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-500-6
Vejl. pris 148 kr.

Yoann og Vehlmann
Splint & Co. 54
Piccoloen på Sniper Alley
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb.
22 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-577-8
Vejl. pris 168 kr.

Tarrin og Yann
Et ekstraordinært eventyr 
med Splint & Co.
Katakomberne under 
Champignac
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. i farver, indb.
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-461-0
Vejl. pris 198 kr.

Émile Bravo
Et ekstraordinært eventyr 
med Splint & Co.
Splint – Portræt af helten 
som troskyldig ung mand
Oversat af Ole Steen Hansen
72 s. i farver, indb.
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-524-2
Vejl. pris 198 kr.

Schwartz og Yann
Et ekstraordinært eventyr 
med Splint & Co.
Leopardkvinden
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. i farver, indb.
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-544-0
Vejl. pris 198 kr.

Arvesølvet fra Belgien og omegn
ç í ê  Ud over nye 
bind i den klassiske belgiske 
tegneserie Splint & Co. 
produceres der i det enogty-
vende århundrede også en 
række enkeltstående 
værker af belgiske 
og franske serie-
skabere, som har 
fået frie hænder til 
at iscenesætte det klassiske 
figurgalleri på en personlig 
og indimellem spektakulær 
måde i et enkelt bind. Disse histo-
rier udgives på dansk med over-
titlen Et ekstraordinært eventyr 
med Splint & Co.

Der er siden 1938 solgt 20 millioner 
eksemplarer af Splint & 
Co. i de fransktalende 
lande og 10 millioner 
eksemplarer i andre 
lande, heraf 5 millioner 
alene i Skandinavien. 

è  I 1958 skabte André Franquin 
et af de mest bemærkelsesværdige 
album med Splint & Co.: Den vilde 
spiril. Nu har Catheline og Frédéric 
Jannin fået lov til at sammensætte 
sekvenserne med spirilfamilien i Pa-
lombias jungle til alle tiders romantiske 
tegneseriebog. Franquins tegninger er 
nænsomt restaureret og nyfarvelagt efter 
godkendelse af Franquins datter, Isabelle. 
Hun lå i sin mors mave, mens hendes far 
skabte den legendariske fortælling om spi-
rillernes elskov og de små spirillers fødsel.

ç  Ja! Efter
18 år pause
vender Spi-
rillen til-
bage med
helt nye
album!

é Franquins klassiske 
Splint-historie Kvik i 

knibe skal filmatiseres 
– med Splint og Kvik i 

hovedrollerne. Men når 
rampelyset funkler, vok-
ser egoerne uhæmmet!

Tehem, Makyo og Toldac
Et ekstraordinært eventyr 
med Splint & Co.
Det glatte ansigt
Oversat af Ole Steen Hansen
72 s. i farver, indb.
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-583-9
Vejl. pris 198 kr.

 André Franquin
Spirillen

Huba 
- En kærlighedshistorie

64 s. i farver, indb.
29,5 x 22,5 cm

ISBN 978-87-7085-607-2
Vejl. pris 198 kr.

Batem og Colman
Spirillen
Biba
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb.
22 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-603-4
Vejl. pris 168 kr.
 udkommer AuGuST 2015

Læs mere om de enkelte titler på cobolt.dk

  udkommer NoVemBer 2015
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Aubin, Schréder og van Hamme
Blake og Mortimer
De tredive denarers forban-
delse, andel del: Orfeus’s port
Oversat af Freddy Milton
56 s. i farver, indb.
23,5 x 31,5 cm
ISBN 978-87-7085-532-0
Vejl. pris 198 kr.

Juillard og Sente
Blake og Mortimer
De fem lorders ed
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. i farver, indb.
23,5 x 31,5 cm
ISBN 978-87-7085-512-9
Vejl. pris 198 kr.

Aubin, Schréder og Dufaux
Blake og Mortimer
Septimusstrålen
Oversat af Ole Steen Hansen
72 s. i farver, indb.
23,5 x 31,5 cm
ISBN 978-87-7085-545-7
Vejl. pris 198 kr.

Juillard og Sente
Blake og Mortimer
Plutarchs stav
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. i farver, indb.
23,5 x 31,5 cm
ISBN 978-87-7085-598-3
Vejl. pris 198 kr.

Arvesølvet fra Belgien og omegn

Schwartz og Yann
Gringos locos
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. i farver, indb.
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-514-3
Vejl. pris 198 kr.

E.P. Jacobs
U-strålen
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb.
23,5 x 31,5 cm
ISBN 978-87-7085-533-7
Vejl. pris 198 kr.

ê E.P. Jacobs har kun 
lavet én anden tegne-

serie ud over Blake og 
Mortimer: U-strålen 

fra 1943. Den anses for 
at være et forstudie til 
Blake og Mortimer, og 
fans har efterlyst den i 
årevis, men det er før-

ste gang, albummet ud-
kommer i Skandinavien. 

Trods sit i dag noget 
kitschede udtryk er U-
strålen et helt enestå-
ende album. En veri-

tabel grundbyggesten 
for den europæiske 

tegneseriekultur.

é André Juillard og 
Yves Sente fortæller nu 
for første gang om de 
begivenheder, der gik 
umiddelbart forud for 
E.P. Jacobs’ klassiske 
historie Kampen om 
verdensherredømmet.  
Og hvordan Francis 
Blake og Philip Mor-
timer for første gang 
mødte deres ærke-
fjende, oberst Olrik! 

é Grincos locos er den 
forrygende fortælling 
om de tre store belgi-
ske tegneserieskabere 
André Franquin (Splint 
& Co., Vakse Viggo), 

Morris (Lucky Luke) og Jijé (Jerry Spring), der i 
1948 rejste til USA og satte kursen mod Califor-
nien i en gammel Ford Hudson for at søge arbejde 
hos Walt Disney, men i stedet endte i Mexico. 
Skabt af succesduoen Schwartz og Yann, kendt 
for Operation Flagermus og Leopardkvinden, to 
af de Ekstraordinære eventyr med Splint & Co.

Diaz Canales og Guarnido
Blacksad
Infernalsk stilhed
Oversat af 
Ole Steen Hansen
56 s. i farver, indb.
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-402-3
Vejl. pris 198 kr.

Diaz Canales og Guarnido
Blacksad
Amarillo
Oversat af 
Ole Steen Hansen
56 s. i farver, indb.
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-530-3
Vejl. pris 198 kr.

ç »Mere i slægt 
med Raymond 
Chandler end 
Disney. Kan 
varmt anbe-
fales, men mest 
til voksne.« 
– Ekstra Bladet

Achdé, Pennac 
og Benacquista
Lucky Luke
Daltonbrødrene højt på strå
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb.
22,5 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-489-4
Vejl. pris 148 kr.

Achdé, Pennac 
og Benacquista
Lucky Luke
Pas på Pinkerton!
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb.
22,5 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-410-8
Vejl. pris 148 kr.

Achdé, Pennac 
og Benacquista
Lucky Luke
Daltononklerne
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb.
22,5 x 30 cm
ISBN 978-87-7085-576-1
Vejl. pris 168 kr.
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André Juillard

Blake og
Mortimer
- en af
verdens 
mest berømte
tegneserier

Nyt bind
udkommer

hvert år

70-års
jubilæum

2016

Skabt af belgieren 
Edgar P. Jacobs i 

1946 og videre-
ført i vore dage 

af en række af 
nutidens store

tegnere og
forfattere
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Rosinski og van Hamme
Thorgal Magnum 1
Oversat af Jens Peder Agger
144 s. i farver, indb.
18,5 x 24,5 cm
ISBN 978-87-7085-431-3
Vejl. pris 298 kr.

Rosinski og van Hamme
Thorgal Magnum 2
Oversat af Jens Peder Agger
144 s. i farver, indb.
18,5 x 24,5 cm
ISBN 978-87-7085-449-8
Vejl. pris 298 kr.

Le Tendre, Loisel og Aouamri
Jagten på Tidsfuglen 6
Gudernes magiske bog
Oversat af François-Eric Grodin
64 s. i farver
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-403-0
Vejl. pris 198 kr.

Lauri Ahonen 
og Jaakko Ahonen
Lille Skade
Oversat af Siri Nordborg Møller
128 s. i farver, indb.
21 x 29 cm
ISBN 978-87-7085-609-6
Vejl. pris 198 kr.
  udkommer SePTemBer 2015

Le Tendre, Loisel og Mallié
Jagten på Tidsfuglen 7
Rigaens vej
Oversat af François-Eric Grodin
68 s. i farver
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-421-4
Vejl. pris 198 kr.

Le Tendre, Loisel og Mallié
Jagten på Tidsfuglen 8
Ridder Bragon
Oversat af François-Eric Grodin
64 s. i farver
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-553-2
Vejl. pris 198 kr.

Bourgeon og Lacroix
Cyanns saga 6
Aldalaranns smukke 
daggry
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. i farver, indb.
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-580-8
Vejl. pris 198 kr.

Bourgeon og Lacroix
Cyanns saga 5
Tidskorridorerne
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. i farver, indb.
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-485-6
Vejl. pris 198 kr.

Fantasy · science fiction

Wendy og Richard Pini
Elverfolket:
Den sidste jagt 1
Oversat af Edith Månsson
64 s. i farver, indb.
21,5 x 30,5 cm
ISBN 978-87-7085-546-4
Vejl. pris 148 kr.

Wendy og Richard Pini
Elverfolket:
Den sidste jagt 2
Oversat af Edith Månsson
48 s. i farver, indb.
21,5 x 30,5 cm
ISBN 978-87-7085-574-7
Vejl. pris 148 kr.

éì  Thorgal Magnum indeholder tre album kronologisk fra seriens start.

é Ridder Bragon er 
fjerde bind i en cyklus, 
der indledtes i Jagten 

på Tidsfuglen 5 og 
forventes afsluttet 

i bind 11.

è Disney møder Kafka 
i en smuk, gribende og 
dybt original historie om 
en meget lille og meget 
bange fugl, der lever en 
ensom, isoleret tilværelse 
i et stort hus sammen 
med sin svagelige mor. 
En vidunderligt smuk, 
melankolsk og humoristisk 
moderne fabel for voksne.

SIDSTE
BIND

I generationer har elverne ledt 
efter et tilflugtssted, hvor de kunne være i fred for en primitiv 
og barbarisk verden. Efter mange stridigheder fandt de det i 
Paladset, der tilhørte De Høje. Det blev et fristed, hvor høvding 
Ilder og hans Ulveryttere kunne undslippe naturens vrede og 
truslen fra den bestandig voksende menneskelige befolkning. 

Men trygheden viser sig at have en pris, da nogle af elverne 
efterhånden mister de evner, som engang hjalp dem i kamp 
og gjorde det muligt for dem at overleve de barskeste vilkår. 
Nu begynder Ulverytternes ultimative jagt på overlevelse 
                      – men vil indflydelsen fra det 
                           magiske palads 
                             i stedet føre til  
                               deres under-
                                    gang?

ELVERFOLKET er 
skabt af det ame-
rikanske ægtepar 
Wendy og Richard 
Pini i 1978, og aller-
ede i 1980 udkom 
serien for første 
gang i Danmark. 
Siden er det i alt 
blevet til 65 album 
på dansk. 

Med DEN SIDSTE 
JAGT har Wendy 
Pini sat sig for at 
afslutte hele den 
store saga med 
syv store album.

er tilbage!
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De Vita og Sente
Thorgals verden: 
Kriss af Valnor, tredje del
En dronning værdig
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb. 
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-493-1
Vejl. pris 168 kr.

Rosinski og Sente
Thorgal 32
Slaget om Asgård
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb. 
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-415-3
Vejl. pris 148 kr.

De Vita og Sente
Thorgals verden: 
Kriss af Valnor, fjerde del
Alliancer
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb. 
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-549-5
Vejl. pris 168 kr.

Rosinski og Sente
Thorgal 33
Sabelskibet
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb. 
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-457-3
Vejl. pris 168 kr.

      De Vita og Sente
      Thorgals verden: 
Kriss af Valnor, første del
Jeg glemmer intet!
Oversat af Ole Steen Hansen
56 s. i farver, indb. 
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-416-0
Vejl. pris 168 kr.

De Vita og Sente
Thorgals verden: 
Kriss af Valnor, femte del
Rød som Raheborg
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb. 
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-578-5
Vejl. pris 168 kr.

Rosinski og Sente
Thorgal 34
Kah-Aniel
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb. 
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-531-0
Vejl. pris 168 kr.

De Vita og Sente
Thorgals verden: 
Kriss af Valnor, anden del
Valkyriernes dom
Oversat af Ole Steen Hansen
48 s. i farver, indb. 
22,5 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-466-5
Vejl. pris 168 kr.

Fantasy · science fiction

Steampunkinspireret 
fantasysaga fyldt til 
randen med sommer-
fugle og stål, magi og 
djævelskab, sylespidse 
tænder og sensuelle 
læber, ridderlighed 
og dunkel ondskab. 

Følg med på en 
eventyrlig udflugt 
til Pans verden, som 
vækkes myldrende til 
live i Olivier Ledroits 
sanselige og svimlende 
tegninger.

Første bind af fire.

Med forord af den internationalt 
anerkendte elverolog Pierre Dubois 

og efterskrift om Wikas tilblivelse 
foruden seks sider portfolio med 

Olivier Ledroits udkast

Ledroit og Day
Wika 1
Oberons rasen
Oversat af Ole Steen Hansen
80 s. i farver, indb. 
24 x 32 cm
ISBN 978-87-7085-597-6
Vejl. pris 248 kr.

ç í Handlingen 
i den løbende 
albumserie Thorgal 
udspiller sig parallelt 
med handlingen i 
Thorgals Verden: 
Kriss af Valnor. 

De to handlings-
forløb forventes 
at løbe endeligt sam-
men i Thorgal bind 36 
om et par år.

Europas største 
fantasytegneserie

Skabt af 
Jean van Hamme

og Grzegorz
Rosinski

Læs mere om de enkelte titler på cobolt.dk
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Jim Davis
Garfield 48
Start dagen med et smil
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-173-9
Vejl. pris 79,95 kr.

Jim Davis
Garfield 56
Glædelig mandag
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-472-6
Vejl. pris 98 kr.

Jim Davis
Garfield farvealbum 23
Orangeade i G-dur
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-335-4
Vejl. pris 79,95 kr.

Jim Davis
Garfield 50
Femti, nemli’!
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-173-9
Vejl. pris 98 kr.

Jim Davis
Garfield 57
Garfield på tynd is
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-501-3
Vejl. pris 98 kr.

Jim Davis
Garfield farvealbum 24
Garfield på den lyserøde 
sky
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-456-6
Vejl. pris 128 kr.

Jim Davis
Garfield 52
Arbejdet kalder!
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-385-9
Vejl. pris 98 kr.

Jim Davis
Garfield 58
Garfield bøffer i den
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-513-6
Vejl. pris 98 kr.

Jim Davis
Garfield farvealbum 25
Den hvide tornado
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-460-3
Vejl. pris 128 kr.

Jim Davis
Garfield 53
Livsnyder? Hvem, mig?
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-404-7
Vejl. pris 98 kr.

Jim Davis
Garfield 59
Spise med grise
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-536-5
Vejl. pris 98 kr.

Jim Davis
Garfield farvealbum 26
Misfarvet
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-481-8
Vejl. pris 128 kr.

Jim Davis
Garfield 54
Jeg er ikke et rodehoved 
... jeg er organisationelt 
udfordret
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. · 22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-424-5
Vejl. pris 98 kr.

Jim Davis
Garfield 60
Garfield overvejer
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-571-6
Vejl. pris 98 kr.

Jim Davis
Garfield farvealbum 27
Garfield på den røde løber
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-423-5
Vejl. pris 128 kr.

Jim Davis
Garfield 55
Garfield er et snorketræ
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-450-4
Vejl. pris 98 kr.

Fra 2016 bliver de to 
albumserier Garfield 

og Garfield farvealbum 
til én albumserie, 
der vil være helt i 

farver og indeholde 
både dagstriber og 

søndagssider. Garfield 
60 er det sidste album 
i sort-hvid og med kun 
dagstriber, og Garfield 
farvealbum 29 og 30, 
der udkommer i løbet 

af 2015, vil være de sid-
ste med kun søndags-
sider. Nummereringen 
fortsætter med bind 61 

i foråret 2016.

Jim Davis
Garfield farvealbum 22
Blegansigtet og rødhuden
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-174-9
Vejl. pris 79,95 kr.

stjerner på striber

Jim Davis
Garfield farvealbum 28
Min kaffe skal være sort! 
Sort, sort, sort!
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-550-1
Vejl. pris 128 kr.

Jim Davis
Garfield farvealbum 29
Garfield i den gule 
førertrøje
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. i farver · 22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-593-8
Vejl. pris 128 kr.
  udkommer juli 2015

Jim Davis
Garfield farvealbum 30
Violet og elegant
Oversat af Paul Schiøtt
48 s. i farver 
22 x 29,5 cm
ISBN 978-87-7085-594-5
Vejl. pris 128 kr.
  udkommer NoVemBer 2015
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Bill Watterson
Steen & Stoffer 1
Steen & Stoffer
Oversat af Niels Søndergaard
128 s. 
22 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-181-7
Vejl. pris 148 kr.

Bill Watterson
Steen & Stoffer 7
Snemænd uden grænser
Oversat af Niels Søndergaard
128 s. 
22 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-380-4
Vejl. pris 148 kr.
Fås også i indbundet 
luksusudgave med stofryg
ISBN 978-87-7085-381-1
Vejl. pris 248 kr.

Bill Watterson
Steen & Stoffer 2
Er der nogen uhyrer under 
sengen?
Oversat af Niels Søndergaard
128 s. 
22 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-180-0
Vejl. pris 148 kr.
Fås også i indbundet 
luksusudgave med stofryg
ISBN 978-87-7085-323-1
Vejl. pris 248 kr.

G.B. Trudeau
Doonesbury 32
Mit folk tilbeder mig! 
Revolution er utænkelig!
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. 
22 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-455-9
Vejl. pris 168 kr.

Bill Watterson
Steen & Stoffer 8
Kronede dage
Oversat af Niels Søndergaard
176 s. i farver
30 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-477-1
Vejl. pris 248 kr.

Bill Watterson
Steen & Stoffer 10
Ædelsten og antistoffer
Oversat af Niels Søndergaard
176 s. i farver
30 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-479-5
Vejl. pris 248 kr.

Bill Watterson
Steen & Stoffer 3
Lapmarkens 
helte
Oversat af Niels Søndergaard
128 s. 
22 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-356-9
Vejl. pris 148 kr.
Fås også i indbundet 
luksusudgave med stofryg
ISBN 978-87-7085-354-5
Vejl. pris 248 kr.

G.B. Trudeau
Doonesbury 33
I er altså villige til at dø for 
at opnå skattelettelser?
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. 
22 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-491-7
Vejl. pris 168 kr.

G.B. Trudeau
Doonesbury 34
Da jeg var ung, blev Jesus 
født foran et posthus!
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. 
22 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-529-7
Vejl. pris 168 kr.

Bill Watterson
Steen & Stoffer 9
Spændingens tiger
Oversat af Niels Søndergaard
176 s. i farver
30 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-478-8
Vejl. pris 248 kr.

Bill Watterson
Steen & Stoffer 11
Det er vildt derude
Oversat af Niels Søndergaard
176 s. i farver
30 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-480-1
Vejl. pris 248 kr.

Bill Watterson
Steen & Stoffer 5
Hjemlig psyke
Oversat af Niels Søndergaard
128 s. 
22 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-367-9
Vejl. pris 148 kr.
Fås også i indbundet 
luksusudgave med stofryg
ISBN 978-87-7085-368-2
Vejl. pris 248 kr.

G.B. Trudeau
Doonesbury 35
Plantehviskeren
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. 
22 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-572-3
Vejl. pris 168 kr.

Bill Watterson
Steen & Stoffer 6
Kundskabens kræ
Oversat af Niels Søndergaard
128 s. 
22 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-370-7
Vejl. pris 148 kr.
Fås også i indbundet 
luksusudgave med stofryg
ISBN 978-87-7085-371-2
Vejl. pris 248 kr.

stjerner på striber

G.B. Trudeau
Doonesbury 31
Blev Jesus måske afkrævet 
en fødselsattest?
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. 
22 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-414-6
Vejl. pris 168 kr.

G.B. Trudeau
Doonesbury 30
Mine underhylere kryber 
op. Forslag?
Oversat af Ole Steen Hansen
64 s. 
22 x 28,5 cm
ISBN 978-87-7085-389-7
Vejl. pris 148 kr.

Den nye komplette udgave af 
Steen & Stoffer omfatter i alt 11 bind. 
Efter Bill Wattersons ønske udgives 

bind 1-7 i sort-hvid og kvadratisk format, 
mens bind 8-11 udgives i et bredere 

format og med søndagssiderne i farver.

Bind 2-7 fås ud over den almindelige 
paperbackudgave også i en delikat luksus-
udgave indbundet med stofryg og præg på 

ryggen. Luksusudgaven af bind 1 er udsolgt 
fra forlaget. Bind 8-11 udgives ikke 

som luksusudgave.

Bill Watterson
Steen & Stoffer 4
Varyler fra en anden 
verden
Oversat af Niels Søndergaard
128 s. 
22 x 23 cm
ISBN 978-87-7085-358-3
Vejl. pris 148 kr.
Fås også i indbundet 
luksusudgave med stofryg
ISBN 978-87-7085-357-6
Vejl. pris 248 kr.
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En tegneserie, du kan høre ...

Cobolt                               Forhandler
Forlaget Cobolt A/S
Vimmelskaftet 41 A, 2.
1161 København K
Tlf. 70 26 26 92
cobolt@cobolt.dk
www.cobolt.dk

Alle priser er vejledende ud-
salgspriser inklusive moms. Der 
tages forbehold for fejl, pris-
ændringer og udsolgte titler.

Boghandlerekspedition: 
Nordisk Bog Center A/S 

Cobolt er et moderne 
old school tegneserieforlag med 

hang til kvalitetstegneserier. 
Vi bestræber os på at udgive 

de ypperste perler og arbejder
 for at bevare og videreudvikle den 

gode tegneserie; de fantastiske 
historier og de stærke billeder. 

du kan følge vores projekter 
ved at tilmelde dig vores nyheds-

brev på cobolt.dk eller ved at blive 
venner med os på Facebook.

mød JP Ahonen på 
tegneseriemessen 

Art Bubble i 
Rundetårn 

i København 
 den 15.-16. 

november 2015

mød Akseli, guitarist, frontfigur og perfek-
tionistisk nervebundt. Keyboardspiller Lilja, 
kunststuderende og bandets manager. den 
tudsegamle hippie Kervinen på bas. Bjørn, 
bamsen bag trommerne, og endelig Aydin, 
pizzaforsangeren med den guddommelige 
stemme. sammen udgør de Perkeros, et finsk 
metalband, der kæmper for at slå igennem.

En lydtegneserie om musikkens hemmelige 
kraft, om ungdom og om passion. En kærlig-
hedshistorie OG en eksplosion 
af billede og lyd 
– en tegneserie,
 du kan høre … 

JP Ahonen og KP Alare
Perkeros: 

Diabolus in musica
Oversat af 

Siri Nordborg Møller
184 s. i farver, indb.

18,5 x 26,5 cm
ISBN 978-87-7085-586-0

Vejl. pris 248 kr.

Cobolt katalog 2015
ISBN 978-87-7085-610-2

Trykt i Danmark

”�Naturlovene�er�alle�sammen�den�
��rene�musik.�Hele�universet�er�
��ikke�andet�end�lydvibrationer!”


