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Tien jaar na hun eerste nacht in Rome lukte het Marie niet om haar tweede afspraak met 
Raphaël na te komen. Die nacht in Italië lag ver weg van wat ze zich had voorgesteld... 

En misschien zijn sommige beloften ook te moeilijk om in te lossen...

Bij het ochtendgloren verlaat Marie de oude stad om naar de luchthaven te gaan... 
Ze weet nog niet dat Raphaël alles zal proberen om de loop der dingen om te keren. 
Ondanks de leeftijd, ondanks het proces van verdriet en afstand nemen, en het leven 
dat alles ingewikkeld maakt... 

Het is het verhaal van een man die een vrouw naloopt wanneer alle tekens hem zeggen 
het op te geven. 

Het is een belofte die niet wil uitdoven.

Het is een jeugdliefde die weigert volwassen te worden.

    “Als we 50 zijn,
denk je dat we dan nog zo’n

belangrijke dingen meemaken?”

SAGA 
UITGAVEN
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Slot van het tweeluik
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EEN NACHT IN ROME
DEEL 4
Tien jaar na hun eerste nacht in Rome lukte het Marie 
niet om haar tweede afspraak met Raphaël na te 
komen. Die nacht in Italië lag ver weg van wat ze zich 
had voorgesteld. En misschien zijn sommige beloften 
ook te moeilijk om in te lossen. Bij het ochtendgloren 
verlaat Marie de oude stad om naar de luchthaven te 
gaan. Ze weet nog niet dat Raphaël alles zal proberen 
om de loop der dingen om te keren. Ondanks de 
leeftijd, ondanks het proces van verdriet en afstand 
nemen, en het leven dat alles ingewikkeld maakt...

Het is het verhaal van een man die een vrouw naloopt 
wanneer alle tekens hem zeggen het op te geven. Het 
is een belofte die niet wil uitdoven. Het is een jeugd-
liefde die weigert volwassen te worden.

AUTEUR JIM
HARDCOVER 120 pagina’s 
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085526612

Het langverwachte slot van 
het tweeluik. Blijven Raphaël 

en Marie bij elkaar, 10 jaar  
na hun vorige toenadering?



PREVIEW • EEN NACHT IN ROME • DEEL 4



LUCIENNE
Of de Miljonairs van  
La Rondière
Lucienne en Georges zijn twee zeventigers die in het 
plattelandsdorpje La Rondière wonen. Daar herstelt 
George zijn onverzettelijke tractor en Lucienne zorgt 
voor de dagelijkse karweitjes. Ze sponsoren overal 
ter wereld achtergestelde kinderen, wat het rouwen 
om hun enige zoon een beetje verzacht. 

Nadat de postbode Lucienne een brief bezorgt met 
de boodschap dat zij de grote winnaar is van de 
wedstrijd van winkelketen Outillor, wordt haar leven 
op zijn kop gezet. Beeld je eens in, met de eerste 
prijs van 200.000 euro kan ze eindelijk overal ter 
wereld behoeftige kinderen sponsoren.

AUTEURS ARIs & DucOuDRAy
HARDCOVER 80 pagina’s 
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085526537

oktober 2020

“Geld maakt niet gelukkig… 
maar het kan wel anderen gelukkig maken!”



PREVIEW • LUCIENNE • ONE-sHOT



BOES
INTEGRAAL 11 
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 sur-
realistische en groteske humor van Thijs Wilms  
en Wil Raymakers ondergaan.

Zet je dus schrap voor een hoop wreed komische  
en tekstloze, hilarische toestanden.
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AUTEURS WILMs & RAyMAKERs
HARDCOVER 96 pagina’s
PRIJS E 29,95   ISBN 9789085526568



PREVIEW • BOES • INTEGRAAL 11



Verantwoordelijke uitgever 
saga uitgaven, Zedelgem (B)

Distributie 
stribbelstrips, Hamont-Achel (B)

Contact
sagauitgaven@telenet.be

           Volg ons op Facebook

SAGA 
UITGAVEN
www.sagauitgaven.be

DE MINIMENSJES
INTEGRAAL 10 • 1996-1999

Na tweeëndertig albums amuseert Pierre seron zich 
nog steeds uitermate met zijn personages, die hij in 
1967 creëerde, en hij levert kleurrijke, humoris-
tische avonturenverhalen. Dat alles zonder ooit aan 
energie of vindingrijkheid in te boeten, wat al altijd 
zijn handelsmerken zijn geweest. 

Deze integrale bundelt in chronologische volgorde 
de avonturen: Twintigduizend Mijl onder de Aarde, 
Van Harte, Mama!, Duels en Bil van Klei & Zn. 

Seron houdt zijn langlopende stripreeks 
boeiend en experimenteel met onder meer 
een verrassend realistische versie van De 
Minimensjes.

AUTEUR sERON
HARDCOVER 240 pagina’s met dossier    
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085526599
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