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The Dirty Dozen tijdens de 
Amerikaanse Burgeroorlog. 
Slot van het spannende 
tweeluik.

VijANDEN
2.  Wit
In volle Secessieoorlog is de Noordelijke Kane belast 
met het opsporen van Jeb Stuart en zijn ongrijp-
bare bende Geconfedereerden die de soldaten van 
de Unie bestoken. Volgens een gerucht is er een 
verrader in Kanes eenheid geïnfiltreerd. Nadat het 
in een Zuidelijke hinderlaag is gelopen, wat tot 
wantrouwen en interne afrekeningen leidde, her-
neemt de nu onvolledige eenheid van Kane de 
jacht. De wrokkige en temperamentvolle soldaten 
moeten een uiterst risicovolle missie ondernemen, 
terwijl de brandende vraag hen bezighoudt: wie 
onder hen werkt voor de vijand?

AUTEURS JoSSE & ToUSSaINT
HARDCOVER 56 pagina’s 
PRijS E 19,95   iSBN 9789085527039



BAKELANDT
INTEGRaaL 8
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. 

AUTEUR HEc LEEmaNS
HARDCOVER 264 pagina’s met dossier    
PRijS E 34,95   iSBN 9789085527015
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Met vele unieke bonuspagina’s.

Deze integraal bundelt de  
oorspronkelijke albums:
36. De Schone en het Beest
37. De Zwarte Weduwe
38. De Pacifacteur
39. Zita op de Planken
40. Drie Vrienden, Drie Vijanden
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VALSE SPOREN
al vijftien jaar vertolkt Frank de beroemde marshal 
Johnson in een dagelijkse show in Woodstone. Hij is 
eigenwijs, opvliegend en compleet bezeten door zijn 
personage. Een beetje te veel, volgens zijn psy-
chiater, sinds Frank op een toerist heeft geschoten. 
Frank wordt officieel “te oud” bevonden voor de rol 
en verliest alles. Zijn enige perspectief is een reis 
door het Westen, aangeboden door zijn collega’s. 
Zijn bagage bestaat uit zijn ontslag-vergoeding en 
een authentieke colt Single action, model 1880.  
En diep in zijn ziel een te herschrijven legende.

Nieuwste one-shot van de auteur van Nooit, 
De Reis van Abel en De Terugkeer.

AUTEUR DUHamEL
HARDCOVER 88 pagina’s met dossier 
PRijS E 24,95   iSBN 9789085527046

“Hij heet Jake Johnson. 
Hij is een legende van het Westen... zonder job.”
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DE MiNiMENSjES
INTEGRAAL 11 • 2000-2003

Na veertig albums amuseert Pierre Seron zich nog 
steeds uitermate met zijn personages, die hij in 1967 
creëerde en die pijlers van het weekblad Robbedoes 
zijn geworden. als toegewijde stripmaker blijft hij 
gevarieerde, komische en avontuurlijke verhalen 
afleveren, soms gekleurd met meer persoonlijke 
thema’s, aangereikt met enige schroom – zoals miss 
Peterselie – en zonder in te boeten aan energie  
en vindingrijkheid wat zijn handelsmerken zijn 
geworden. 

Deze integrale bundelt de verhalen: 
Bingo, De Grote School, De Mierkrabben en Wedden? 

Voorlaatste deel van de integrale reeks. Saga 
Uitgaven geeft van Seron ook De Minivrouwtjes 
uit en in 2022 volgt zijn Centauren.

AUTEUR SERoN
HARDCOVER 240 pagina’s met dossier    
PRijS E 34,95   iSBN 9789085527022
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