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DE MINIMENSJES
INTEGRAAL 9 • 1992-1995

Vijfentwintig jaar na de creatie van de reeks blijft 
Pierre Seron de codes van het klassieke beeld-
verhaal ondermijnen dankzij een even poëtische als 
provocerende geest. In de loop van de jaren groeide 
De Minimensjes uit tot een vlaggenschip van het 
weekblad Robbedoes.

Deze integrale bundelt in chronologische volgorde 
de avonturen: Zuurkool-Melba, Baby Tango, 
Tchakakahn en Melting-pot. 

Seron speelt op unieke wijze 
met de mogelijkheden van het 
stripverhaal.

AUTEUR SeRon
HARDCOVER 224 pagina’s met dossier    
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085526278
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TOT DE LAATSTE
Het tijdperk van de cowboys loopt op zijn einde. 
Binnenkort voeren treinen de koeien naar de 
slachthuizen van Chicago. In het gezelschap van 
Bennett, een simpele jongen van twintig jaar,  
heeft Russell beslist om zijn sporen op te bergen 
om landbouwer te worden in Montana. onderweg 
houden ze halt in Sundance. ’s Ochtends vroeg 
wordt Bennett dood aangetroffen. De burgemeester 
denkt liever aan een ongeluk dan aan de mogelijk-
heid dat er zich een moordenaar onder zijn mede-
burgers bevindt. Hij stuurt Russell weg uit zijn  
stad. Maar de oude cowboy komt terug aan het 
hoofd van een bende outlaws om de waarheid  
over Bennetts dood op te eisen. 

Gelimiteerde hardcover! Later verschijnt nog 
een softcover met andere coverillustratie.

AUTEURS GaSTIne & FéLIx
HARDCOVER 72 pagina’s    
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085526308

In het populaire western- 
genre is dit complete verhaal 
een eenzame topper!
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KAMP POETIN
DEEL 1
elke zomer komen kinderen uit heel Rusland op 
vakantie naar Kamp Poetin. op het programma 
staat samenleven in een groep, militaire activiteiten, 
openluchtervaring en training om echte verdedigers 
te worden van het grote Rusland tegen haar 
vijanden aan alle kanten: Europeanen, Tsjetsjenen, 
Oekraïners, maar vooral de legers van Daesh. 

Voor Katjoesja, een jong, ietwat geheimzinnig meisje, 
is het haar tweede vakantie in het kamp. Ze rekent 
erop alle wedstrijdproeven te winnen zodat ze 
Vladimir Poetin persoonlijk mag ontmoeten.

AUTEURS anLoR & DuCouDRay
HARDCOVER 56 pagina’s 
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085526346

Een spel tussen kinderen ontspoort verontrustend  
tot een allen tegen één. Van de auteurs van  
Moeder Rusland en Te Mooi om Waar te Zijn.
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HET  
PETANqUESPEL
Terwijl hij zijn vakantie doorbrengt in zijn geliefde 
heuvels, woont de jonge Marcel een petanque-
toernooi bij waar zijn vader Joseph en zijn oom  
Jules aan deelnemen. Het is voor de toekomstige 
academicus een uitgelezen kans om alle poespas  
en de verbeelding bij deze Provençaalse sport te 
observeren. Het zit vol symboliek, traditie en eer 
(zelfs oneer voor de verliezers die te weten komen 
wat “Fanny kussen” betekent). Een petanquespel 
dat, met de pen van Pagnol, de vorm aanneemt  
van een waar duel in de zon waarbij komedie, 
drama en suspense elkaar afwisselen. 

Spannend duel in de Provence, vrolijk 
beschreven door Marcel Pagnol.

AUTEURS HüBScH, ScOTTO & STOFFEL
HARDCOVER 56 pagina’s    
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085526339
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Verantwoordelijke uitgever 
Saga Uitgaven, Zedelgem (B)

Distributie 
Stribbelstrips, Hamont-Achel (B)

Contact
sagauitgaven@telenet.be
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SOFTCOVERS FEBRUARI 2020

AUTEURS BRoeCKx & De WInTeR
DEEL 11 • SOFTCOVER 40 pagina’s 
PRIJS E 8,95   ISBN 9789085525714


