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Zorgvuldig samengestelde uitvoering met
tientallen bonuspagina’s.
Vier delen per jaar!

Sammy
Integraal 2 • 1973-1975
Na de creatie van de lijfwachtenreeks Sammy
in 1970 rijgen Berck en Raoul Cauvin de nieuwe
verhalen aan elkaar in Robbedoes en in album.
De lezers van het weekblad belonen de reeks met
almaar hogere posities in de opiniepeilingen.
Intussen hebben de auteurs voldoende inspiratie
voor lange vervolgverhalen. Een albumverbod in
Frankrijk gooit echter roet in het eten. Dat album,
met een verhaal over corruptie en dranksmokkel
door de maffia, wordt zelf over de Belgisch-Franse
grens gesmokkeld!

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

ISBN 9789085526797

Saga Uitgaven bundelt alle verhalen van Sammy in
een reeks van tien integralen met heel wat bonuspagina’s. Deze integraal bundelt in chronologische
volgorde de avonturen: El Presidente, De Lijfwacht
met Acht Poten, De Lijfwachten Zijn Knetter, Lijfwachten en Koning Dollar en drie korte bonusverhalen.
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Lugubere sprookjesvertelling met knipogen naar Alice in
Wonderland, The Wizard of Oz en historische gebeurtenissen
uit de Amerikaanse Burgeroorlog.

NA DE HEL
2. De Bayou van Oz
Na het einde van de Secessieoorlog komen drie
gedemobiliseerde, geconfedereerde soldaten terug
naar hun leeggebloede land. Door hun ontmoeting
met Alice en Dorothy hopen ze eenzelfde doel na
te streven: het terugvinden van de schat van het
Zuiden die gestolen werd door twaalf mysterieuze
soldaten, achtergeblevenen van Shermans troepen,
geleid door de Koningin en de Gekke Hoedenmaker.
Het groepje dringt door in de bayou van Oz waar
de grens tussen leven en dood vervaagt.

AUTEURS Meddour & Marie
HARDCOVER 64 pagina’s met dossier
PRIJS E 19,95

ISBN 9789085526780
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MARIUS
DEEL 2
Worstelend met zijn overzeese dromen wil Marius,
de zoon van de cafébaas van de Bar de la Marine,
met een boot op avontuur trekken om de wereld te
ontdekken. Ondanks zijn gevoelens voor Fanny kan
hij zichzelf er niet toe brengen om zijn dromen op
te geven en met haar te trouwen. In de hoop de
man, die zij altijd heeft liefgehad, jaloers te maken,
overweegt de jonge schaaldierenverkoopster het
huwelijksaanzoek van de dertig jaar oudere zeilmeester Panisse te aanvaarden.

Slot van het amoureuze
tweeluik naar het eerste
deel van een wereldwijd
opgevoerde theatertrilogie
van Marcel Pagnol.

AUTEURS MORICE, Scotto & Stoffel
HARDCOVER 56 pagina’s
PRIJS E 19,95

ISBN 9789085526773
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Compleet, spannend verhaal vol historische
verwijzingen. Met extra achtergronddossier.

Het Meisje van
de Wereldexpo
3. Parijs, 1878
De misdadiger van de eeuw ontsnapt en duikt onder
op de Wereldexpo van 1878. De eerste elektrische
kaars wordt aangestoken en de schaduw van de
crimineel verschijnt! Het bezoek aan het hoofd van
het Vrijheidsbeeld lijkt door hem op het bezoek aan
een spookhuis.
Tegenover het nieuwe Trocadéropaleis staat de woonwagen van Julie Petit-Clou, en ze is bang. Ze zag het
silhouet van de misdadiger in een droom en ze weet
dat elke nieuwe klant het “kwaadaardig genie” zou
kunnen zijn. Frenologen, wetenschappers die bulten
van schedels bestuderen, gaven hem die bijnaam.

AUTEURS Willem & Manini
HARDCOVER 64 pagina’s
PRIJS E 19,95

ISBN 9789085526766
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