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DE MiniVROuwtjES
integraal 1
Eind jaren 1990 schept Pierre Seron een erotische 
parodie op zijn eigen De Minimensjes voor een 
volwassener publiek. Het is bedoeld als luchtig 
verzetje, maar hij handhaaft daarbij wel zijn 
kwaliteiten als tekenaar en scenarist. De uitgever 
van Rooie Oortjes geeft hem de kans om zijn 
fantasieën met (foute) humor uit te werken op 
papier. in zes verhalen, die los van elkaar te lezen 
zijn, nodigt hij ons uit op verschillende tropische 
eilanden met telkens eigenaardige bewoners. 

in de eerste integraal krijgen schipbreukelingen  
te maken met op macht en voortplanting beluste 
mini-Amazones, vrouwtjes die halve kippen zijn en 
bevruchting zoeken en rondhuppelende piemeltjes 
die gestrande oude Grieken, middeleeuwers, zwarte 
slaven en stijve Britten doen verstenen.

De helft van de reeks raakte vertaald. Saga 
Uitgaven geeft de complete reeks uit in twee 
integralen met een rijkelijk geïllustreerd dossier.

AutEuR SERON
HARDCOVER 168 pagina’s met dossier 
PRijS E 29,95   iSBn 9789085526827
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Erotisch-
komische 

verhalen door 
de auteur 

van De 
Minimensjes.
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DE GEzuStERS FOx
2. De Familiegeest
Zes jaar nadat de gezusters Fox hun naasten 
hebben verbijsterd door contact te leggen met een 
klopgeest, tellen ze twee miljoen aanhangers over 
de hele wereld. Onder de hoede van hun oudere  
zus ontwikkelden ze hun talenten, maar Maggie 
blijft verscheurd tussen haar gave en haar geweten. 
Wanneer de man met wie ze trouwde plotseling 
sterft, wordt het haar te veel, raakt ze verslaafd  
aan de drank en verzeilt ze in een depressie. Onder 
druk van haar oude vriend Scott besluit ze het 
publiek haar waarheid te zeggen. Maar dreigt die 
bekentenis, in een wereld die al is gewonnen voor 
spiritisme, niet het einde ervan te bespoedigen? 

Slot van het boeiende tweeluik.

AutEuRS CHARlEt & CHARlOt
HARDCOVER 48 pagina’s    
PRijS E 19,95   iSBn 9789085526834
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Slot van het historisch 
gesitueerde tweeluik door 
toptekenaar Eric Stalner.

DE VREEMDE VOGEL 
2. De Grote Sarah
De grote actrice en diva Sarah Bernhardt houdt 
woord en geeft de ambitieuze straatzangeres 
Eugénie werk in het theater. De verwachtingen 
voldoen echter niet aan de realiteit. Maar Eugénie 
zet met de hulp van haar kleurrijke bende door  
om het afgebrande theater van haar grootvader  
te herbouwen. Om dat doel te bereiken, moet het 
volkse meisje zich inlaten met bedrog en diefstal.  
Ze bereidt een grote slag voor, ook al houdt dat  
in dat ze haar grote idool een hak moet zetten. 
De wendingen stapelen elkaar op. Wordt het een 
happy end of eindigt de bende achter de tralies?

AutEuRS StAlNER & SiMON
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DE SPijBELAARS
December 1943. Voor Jacques, François en Jean 
wenken de examens. Maar een woordenwisseling 
met een Duitse soldaat zal hun leven op hun kop 
zetten. Vooral omdat de Joodse roots van Jacques 
hem nu in groot gevaar brengen. Vergezeld door 
Colette, de nicht van François, en met het gevoel 
dat ze onverbiddelijk in het nauw zitten, vluchten 
ze naar Corrèze. Daar is maar één uitweg: 
toetreden tot het verzet en weerstand bieden.

Het laatste album van de in 2019 over-
leden Patrice Ordas, de medescenarist 
van Ambulance 13. Gebaseerd op oorlogs-
belevenissen van zijn eigen grootvader.

AutEuRS MOUNiER & ORDAS
HARDCOVER 72 pagina’s met dossier  
PRijS E 19,95   iSBn 9789085526858
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BOES
iNtEGRAAl 12 
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.

AutEuRS WilMS & RAYMAKERS
DEEL 12 • HARDCOVER 96 pagina’s 
PRijS E 29,95   iSBn 9789085526810
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