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november 2021
 PREVIEW
Met vele unieke
bonuspagina’s
vol weetjes en
afbeeldingen.

Sammy
Integraal 3 • 1975-1978
In deze periode doktert Raoul Cauvin verhalen uit
die zich afspelen in een gevarieerd aantal decors:
in een kostschool, in de Saharawoestijn, op en rond
een kerkhof en op zee. Berck wisselt met evenveel
gemak als bravoure deze sfeervolle locaties af en
brengt ze tot leven door ze te bevolken met lief
ogende, maar heel gevaarlijke meisjes, oorlogszuchtige emirs, vermeende vampiers en de hoogbejaarde rijkste man ter wereld.
De komische, vlot vertelde en soepel getekende
stripreeks is nog steeds een geliefde reeks uit het
weekblad Robbedoes. Saga Uitgaven bundelt alle
verhalen van Sammy in een reeks van tien
integralen met heel wat bonuspagina’s.

AUTEURS Berck & Cauvin
HARDCOVER 264 pagina’s met dossier
PRIJS E 34,95

ISBN 9789085526971

Deze integrale bundelt in chronologische volgorde
de avonturen: Lijfwacht in de Kostschool, Heibel in de
Woestijn, Lijfwachten en Draculanten, Het Jeugdelixir
en twee gags.

• sammy • Integraal 3

november 2021
 PREVIEW
Naar de onvoltooide film van Marcel Pagnol
die hij vernietigde tijdens de nazibezetting
om collaboratie te voorkomen.

Gebed
tot de Sterren
Deel 1
Florence wordt onderhouden door haar geliefde,
Dominique, uit een van de rijkste families van Lyon.
Ze wil echter niet met hem trouwen en daarbij haar
filmdromen opbergen.
Tijdens een avondje uit in de Trône ontmoet de
jonge vrouw Pierre, een muzikant zonder inspiratie.
Hij is nochtans de schrijver van de veelbelovende hit
Gebed tot de Sterren, een lied dat Florence ontroert.
Zonder hem zelfs te kennen, beslist ze hem te volgen
naar Zuid-Frankrijk! Pierre weet niet in welke mate
dat gebed ook dat van Florence is.

AUTEURS Holgado, Marko, Scotto, Stoffel
HARDCOVER 72 pagina’s met dossier
PRIJS E 19,95

ISBN 9789085527008

• Gebed tot de Sterren • deel 1

november 2021
 PREVIEW
Eva Miranda
verschijnt voor
het eerst in het
Nederlands.

erotica
Little Ego – Eva Miranda
Deze integrale bundelt twee erotisch getinte albums
van de Italiaanse stripmaker Vittorio Giardino. De
klassieker Little Ego dateert van 1989 en is een
hommage aan Winsor McCays Little Nemo. In veertien avontuurlijke dromen neemt Vittorio Giardino
ons mee naar een erotische en exotische wereld.
Eva Miranda uit 2005 is een parodie op een soapopera, geschreven door Giovanni Barbieri, met
een verleidelijke intrigante als spilfiguur.
Een uitgebreide, zinderende portfolio vol erotische
illustraties maakt deze prikkelende uitgave
compleet.
Bijna 90 bonuspagina’s met een paar honderd
erotische illustraties!
AUTEUR Giardino
HARDCOVER 160 pagina’s met dossier
PRIJS E 29,95

ISBN 9789085527008

• Erotica • little ego

november 2021

BOES

INTEGRAAL 13
Boes is terug! En hij is niet alleen! Samen met
onder andere Saffie de hond, Dolly de schildpad
en Shampoo de gorilla mag hij nog eens de surrealistische en groteske humor van Thijs Wilms
en Wil Raymakers ondergaan.
Zet je dus schrap voor een hoop wreed
komische en tekstloze, hilarische toestanden.

AUTEURS WILMS & RAYMAKERS
DEEL 13 • HARDCOVER 96 pagina’s
PRIJS E 29,95

ISBN 9789085526988
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