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KAMP POETIN



BAKELANDT
INTEGRAAl 3
In 1975 creëren Hec leemans en Daniël Jansens, 
alias J. Daniël, de stripreeks Bakelandt voor de 
kranten Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet.  
De lezers maken kennis met ‘brigand’ Bakelandt, 
zijn trouwe luitenant en sterke kracht Pé Bruneel en 
de knappe, maar ook koppige Rooie Zita. Tot 2006 
verschijnen hun avonturen in en ver buiten het 
West-Vlaamse Vrijbos in 96 albums. Saga Uitgaven 
bundelt alle verhalen in 18 integralen met per 
integraal een stevig achtergronddossier vol histo-
rische feiten, opgemerkte details en een overzicht 
van de rijkgevulde carrière van Hec leemans. 

Dikker deel met nog meer extra’s!

Deze integraal bundelt de  
oorspronkelijke albums:
11. Het Beleg van Nieuwpoort
12. De Huilende Doder
13. De Geest van de Bokkenrijder
14. Op leven en Dood
15. De Steen der Wijzen

AUTEURS HEc lEEmANS & J. DANIël
HARDCOVER 264 pagina’s met dossier    
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085526520
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Een Vlaamse stripklassieker, 
eindelijk in een integrale uitvoering!
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Een romance tegen een 
historische, woelige 
achtergrond.

MAIDAN LOVE
2. Ivanna
Oekraïne 2014 – Te midden van de revolutie 
deserteert de jonge Bogdan uit de oproerpolitie. 
Hij probeert Olena, zijn verdwenen verloofde, terug 
te vinden. Nadat hij op een haartje na aan de dood 
ontsnapt tijdens de confrontaties op het maidanplein, 
het grootste plein van Kiev, wordt hij ingerekend 
door de politie die hem wil doen praten om namen 
van andere deserteurs te bekennen. Dankzij de 
medewerking van een voormalige collega slaagt hij 
erin te vluchten, samen met een jonge relschopper. 
maar de twee mannen vallen in handen van een 
groepje revolutionairen, gespuis dat zich “De krijgers 
van Narnia” noemt. 

Slot van het tweeluik.

AUTEURS AllIEl & DUcOUDRAy
HARDCOVER 48 pagina’s    
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085526544
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KAMP POETIN
DEEl 2
De vakantie in Kamp Poetin is voor Katjoesja nog 
heftiger dan voorzien! Anton kan haar niet uitstaan 
en jut de andere kinderen in het kamp tegen haar 
op. Het jonge meisje moet vluchten met haar 
vrienden Gennady en Kirill zodat ze niet gelyncht 
worden. De drie vluchtelingen vinden een schuil-
plaats op een verlaten kerkhof. Daar leren ze Volkoff 
kennen. Hij is vergezeld van zijn beer Stalin en hij 
zal hen helpen om nieuw gevaar het hoofd te 
bieden. maar de weg is nog lang en Kamp Poetin 
heeft nog niet al zijn geheimen prijsgegeven.

Slot van het spannende jongerentweeluik.

AUTEURS ANlOR & DUcOUDRAy
HARDCOVER 48 pagina’s 
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085526551

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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CHICK BILL
INTEGRAAl 10
Ook deze integraal bundelt weer zes verhalen  
van de komische westernreeks door de tekenaar 
van Rik Ringers. Geniet met nostalgie of als nieuwe 
lezer van de opnieuw geletterde verhalen Een 
“Onschuldige” in het Dorp, De Bende van Kid Ordinn, 
De IJzeren Cowboy, Hard tegen Hard, Een Stem als 
een Klok! en Casanova Kid uit de periode 1968-1974. 

Het voorafgaande dossiertje staat stil bij Tibets 
geliefkoosde vorm van humor: woordspelingen.  
Nu kom je te weten welke knipoogjes in titels en 
namen van personages verborgen zitten, tot de 
naam Kid Ordinn toe! 

Komische klassieker uit het weekblad Kuifje!

AUTEURS TIBET & DUcHâTEAU
HARDCOVER 272 pagina’s met dossier 
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085526513
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