
In een door godsdienstoorlogen getro�en land 
doorzoekt een jonge hugenoot wanhopig het 
oude kerkhof van Parijs. Hij zoekt er tevergeefs 
de resten van zijn vader die vermoord werd 
tijdens de verschrikkelijke Bartholomeusnacht. 
Hij krijgt terug hoop wanneer hij het pad kruist 
van Oriane, een stoutmoedig meisje dat het lot 
aanklaagt van de kluizenaarsters, vrouwen die 
levend ingemetseld en vereerd worden om hen 
op te nemen in de Dodenorde. 

Jong en stoutmoedig gaan vaak goed samen, 
maar soms zijn ze de voorbode voor het ergste...

Collectie Bamboe
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CHICK BILL
INTEGRAAL 6
Tibet had drie idolen: Gary Cooper, Laurel en Hardy. 
Uit deze ongewone combinatie vloeiden via zijn 
potlood cowboy Chick Bill, de sluwe en ondeugende 
indiaan Kleine Poedel, de opvliegende sheriff van 
Wood City Dog Bull en zijn adjudant Kid Ordinn 
wiens “Kidordinneries” zo bekend raakten dat het 
woord in het woordenboek verdient opgenomen  
te worden. Sinds 1953 vertelde Tibet, die sneller 
tekende dan zijn schaduw, hun avonturen in zeventig 
albums. De in Marseille geboren Brusselaar gaf hierin 
zijn persoonlijke visie op de Far West. Deze integrale 
reeks presenteert deel na deel alle verhalen met 
onuitgegeven artikels, illustraties en foto’s als 
extraatjes.

Het dossier blikt terug op Tibets debuut in de 
Lombardstraat, bij de uitgeverij van het weekblad 
Kuifje, je leest meer over de verschillende versies 
van De 6e Desperado en hij wordt zelf in de 
bloemetjes gezet door collega’s als Dany, Turk,  
Jean Van Hamme, Grzegorz Rosinski, Jean Roba  
en anderen.

AUTEURS TIBET & GREG
HARDCOVER 240 pagina’s met dossier 
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085525936

Dit album bundelt de avonturen 
De Miljoenen van Kid Ordinn, 

De Deserteurs, De 6e Desperado 
(voor het eerst de complete versie 

in album!), Paniek in de K.O. Corral 
en (eindelijk!) De Vier 

Woestijnratten.
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DE LICHTEN VAN 
DE AéROTRAIN
Onder een pijler van de verlaten spoorlijn van de 
Aérotrain vervelen Hervé en Romuald zich mateloos 
terwijl ze andere treinen spotten. Er is wel Mathilde, 
de kassierster van de supermarkt, die hen rondrijdt 
in haar R5, maar behalve de dancing Nostromo valt 
er niet veel te beleven.

Op een dag zet de pas verhuisde, mooie Lucie hun 
monotone adolescentie op zijn kop. Ze is zestien 
jaar, lief, aanlokkelijk en haar vader is een trein-
conducteur in Japan. Ze heeft wel wat troeven om 
de twee jongens te verleiden. Ze heeft alles om hun 
hoofden op hol te brengen. Maar Lucie liegt ook veel.

AUTEURS CORGIé & DUCOUDRAy
HARDCOVER 84 pagina’s    
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085526117

“Na het verlangen komt de jaloezie en dan de leugen…” 
Verrassend one-shot door de scenarist van De Honden van Pripyat, 

Moeder Rusland en Te Mooi om Waar te Zijn.



PREVIEW • DE LICHTEN VAN DE AéROTRAIN



40 OLIFANTEN
1. Florrie, met de Feeënvingers
Londen, 1920. Ze zijn met veertig. Dievegges, 
moordenaressen, kidnapsters, overvalsters, hoeren-
madammen... Ze komen uit verschillende geledingen 
van de maatschappij, ze maken van de misdaad hun 
zaak en ze verenigen zich voor meer efficiëntie.

Wanneer Florrie “Feeënvingers”, een jonge zakken-
rolster met talent, erbij komt, blijkt de organisatie 
fragiel te zijn en de samenhang dreigt uiteen te 
vallen. Maar het is een slecht moment voor een 
interne strijd, want de “Olifanten” moeten een 
alsmaar doeltreffender politiemacht en een  rivali-
serende, opnieuw samengestelde gangsterbende 
van mannen die vastberaden zijn hun grondgebied 
weer in te pikken, het hoofd bieden.

JUNI 2019

De vrouwelijke Peaky Blinders, gebaseerd op historische 
personages in het misdadmilieu van South London in 

het jaar 1920. Door de tekenares van Alim de Leerlooier 
en Had Meneer Nog Iets Gewenst?

AUTEURS AUGUSTIN & TOUSSAINT
HARDCOVER 56 pagina’s    
PRIJS E 15,00   ISBN 9789085526070

Saga Uitgaven 

is 15 jaar. Dit 

hardcoveralbum 

is daarom te koop 

tegen slechts 

15 euro.
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1. Oriane en de Dodenorde
Frankrijk, eind zestiende eeuw. In een door 
godsdienstoorlogen getroffen land doorzoekt een 
jonge hugenoot wanhopig het oude kerkhof van 
Parijs. Hij zoekt er tevergeefs de resten van zijn 
vader die vermoord werd tijdens de verschrikkelijke 
Bartholomeusnacht. Hij krijgt terug hoop wanneer 
hij het pad kruist van Oriane, een stoutmoedig 
meisje dat het lot aanklaagt van de kluizenaarsters, 
vrouwen die levend ingemetseld en vereerd worden 
om hen op te nemen in de Dodenorde. Jong en 
stoutmoedig gaan vaak goed samen, maar soms 
zijn ze de voorbode voor het ergste...

De nieuwe succesreeks van Fourquemin en 
Charlot, de auteurs van De Wezentrein.

AUTEURS FOURqUEMIN & CHARLOT
HARDCOVER 56 pagina’s    
PRIJS E 15,00   ISBN 9789085526094

Saga Uitgaven 

is 15 jaar. Dit 

hardcoveralbum 

is daarom te koop 

tegen slechts 

15 euro.
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Verantwoordelijke uitgever 
Saga Uitgaven, Zedelgem (B)

Distributie 
Stribbelstrips, Hamont-Achel (B)

Contact
sagauitgaven@telenet.be

           Volg ons op Facebook

SAGA 
UITGAVEN
www.sagauitgaven.be

AUTEURS ORDAS & MOUNIER
DEEL 9 • SOFTCOVER 56 pagina’s  
PRIJS E 8,95   ISBN 9789085525998

AUTEURS BROECKX & DE WINTER
DEEL 9 • SOFTCOVER 40 pagina’s 
PRIJS E 8,95   ISBN 9789085525691

SOFTCOVERS JUNI 2019


