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BAKELANDT
INTEGRAAl 5
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. 

Met vele unieke bonuspagina’s.

Deze integraal bundelt de  
oorspronkelijke albums:
21. De Zwarte Griffoen
22. Het Raadsel van Amsterdam
23. De Jongens van Turnhout
24. De Stad der verdoemden
25. De Ring van Napoleon

AUTEUR HEc lEEmANS
HARDCOVER 264 pagina’s met dossier    
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085526698
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Een Vlaamse stripklassieker, 
eindelijk in een integrale uitvoering!
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Het nieuwste project van Éric 
Stalner. Historisch gesitueerd 
tweeluik met extra dossier.

DE VREEMDE VOgEL 
1. Eugénie
Eind negentiende eeuw, een immense sloppenwijk 
rond Parijs: de Zone. Daar wonen Eugénie en haar 
bende die doorgaat voor haar familie. Vijf mensen 
die sterk met elkaar verbonden zijn, te midden mis- 
deelden die overal uit de stad werden verjaagd door 
de vastgoedspeculatie. Om haar droom te realiseren, 
het heropbouwen van “De Vreemde Vogel”, het 
cabaret van haar grootvader, is Eugénie tot alles 
bereid. Diefstal, bedrog en chantage behoren tot haar 
dagelijkse activiteiten. maar de almaar gewaagdere 
zwendel dreigt het groepje in gevaar te brengen.  
En dan heeft Eugénie een beslissende ontmoeting 
met de grote Sarah Bernhardt.

AUTEURS STAlNER & SImON
HARDCOVER 64 pagina’s met dossier    
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085526728
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MIJN DOCHTER, 
MIJN KIND
De dag waarop chloé haar moeder vertelt dat haar 
vriendje Abdelaziz heet, valt dat nieuws in slechte 
aarde. Hoewel ze het tegendeel beweert, is catherine 
een racist. En dat niemand zich illusies maakt, ze 
keurt de relatie af en ze laat het niet na haar dochter 
dat te laten weten. Het contact tussen moeder en 
dochter raakt gespannen,verslechtert, verwatert en 
verdwijnt. Wanneer Abdelaziz iets ergs overkomt, 
wil catherine haar dochter steunen. maar de band  
is verbroken.

AUTEUR RATTE
HARDCOVER 96 pagina’s    
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085526711

Ze was gekant tegen 
haar relatie. Kan ze de 
band met haar dochter 

weer herstellen? 

Hedendaags drama 
vol huiselijke conflicten.
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Het leven is heftiger 
dan het gevecht!

TOTAL COMBAT
1. RONDE 1
Tot nu toe gaat alles goed voor Jimmy Perez. Hij is 
verliefd op Jazlyne, de vrouw van zijn leven. Hij is 
een van de jonge beloften van de “mixed martial 
Arts”, de gevechtsport waarbij alle slagen toegelaten 
zijn. Jimmy lijkt onverslaanbaar, maar alles stort 
bruusk in elkaar: zijn bestaan, zijn relatie en zelfs 
zijn lichamelijke integriteit.

Jimmy is een vechter, maar hoe pakt hij de 
wreedste en onvoorspelbaarste tegenstander aan 
terwijl hij nog maar een schim van zichzelf is? 

Start van een tweeluik met punch en melodrama.

AUTEUR mANINI
HARDCOVER 64 pagina’s    
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085526735
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AUTEURS JIm & GAllO
DEEL 2 • SOFTCOVER 80 pagina’s  
PRIJS E 11,95   ISBN 9789085526674

AUTEUR JIm
DEEL 4 • SOFTCOVER 120 pagina’s  
PRIJS E 11,95   ISBN 9789085526605

Verantwoordelijke uitgever 
Saga Uitgaven, Zedelgem (B)

Distributie 
Stribbelstrips, Hamont-Achel (B)

Contact
sagauitgaven@telenet.be

           Volg ons op Facebook
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