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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 historische feiten, opgemerkte details en een overzicht
van de rijkgevulde carrière van Hec Leemans.

Met vele unieke bonuspagina’s.
Deze integraal bundelt de
oorspronkelijke albums:
26. Het Geheim van het Gulden Vlies
27. In de Greep van Satan
28. Zita en de Sultan
29. Dossier de Crèvecoeur
30. De Gezant

AUTEUR Hec Leemans
HARDCOVER 264 pagina’s met dossier
PRIJS E 34,95

ISBN 9789085526889

 PREVIEW

• bakelandt • integraal 6

JUNI 2021

Verrassende en amusante
transgenderwestern waarin
de mannen vrouwen zijn en
vrouwen mannen.

Mondo Reverso
2. D
 e Goeie, de Slechte
en de Lelijke
De tijd verstreek, Cornelia en Lindbergh hebben zich
gesetteld en hebben kinderen. Maar het botert niet
tussen het stel. Cornelia is sheriff geworden en ze
zit een freakcircus achterna dat ze verdenkt van de
ontvoering van een jongeman. Lindbergh weigert
achter te blijven als een huissloof en zet de achtervolging in. De road trip leidt hen naar de andere kant
van de Ria Grande, in Mexico, naar de rand van de
waanzin, en zelfs tot in de hel. Houdt hun relatie het
tussen de mezcal, peyotl, verdwaalde kogels en lust?

Verbluffende tekeningen
van westernfanaat
Bertail, een liefhebber
van Jean Giraud
(Blueberry).

AUTEURS Bertail & Le Gouëfflec
HARDCOVER 96 pagina’s
PRIJS E 24,95

ISBN 9789085526865

 PREVIEW

• mondo reverso • DEEL 2
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Deel 1 van een actievolle misdaadthriller
met een verrassende hoofdrolspeler.

Meneer Vadim
1. A
 rtrose, Misdaad &
Schelpen
Meneer Vadim is een gepensioneerde legionair met
artrose. Hij zit zonder geld en belandt van de ene
dag op de andere op straat. Door een samenloop
van omstandigheden gaat hij weer aan de slag en
wordt hij huurmoordenaar in opdracht van een
Antwerpse maffiabaas die popelt om de Côte d’Azur
te veroveren. Achter zijn onschuldige voorkomen
van een bedlegerige bejaarde blijkt hij een geducht
wapen. Nu ja, zolang zijn artrose hem geen parten
speelt.
Door de tekenaar van de Marcel Pagnol-verstrippingen De Glorie van m’n Vader, Het Kasteel van
m’n Moeder, Tijd voor Geheimen en Tijd voor Liefde.

AUTEURS Tanco & Gihef
HARDCOVER 56 pagina’s
PRIJS E 19,95

ISBN 9789085526896

 PREVIEW
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Bedrog in het tijdperk van
de grote ontdekkingsreizigers
en schatzoekers. Door de
scenarist van de topwestern
Tot de Laatste.

Goud aan de
Andere Kant
van de Wereld
1. Laureen
Laureen erft een oud, Spaanstalig manuscript en
een prachtige halsketting. Historicus en ontdekkingsreiziger Sir Burton begrijpt dat het een hulpmiddel
is om de schat van Atahualpa en 700 ton goud, die
conquistador Pizarro zich in 1532 toe-eigende, te
bereiken. Deze schat betekent voor Laureen de
zekerheid om haar dochter die ze moest afstaan
terug te krijgen. Maar Burton maakt zich meester
van het manuscript en de ketting en vertrekt in zijn
eentje om het goud van de laatste Incakeizer te
veroveren. Laureen heeft geen andere keuze dan
hem achterna te reizen naar het regenwoud van
Ecuador en er alle gevaren te trotseren.
Bonus: een interview met een moderne schattenjager die advies gaf voor het tweeluik.

AUTEURS Delaporte, Félix & Esnos
HARDCOVER 56 pagina’s met dossier
PRIJS E 19,95

ISBN 9789085526872

PREVIEW
Goud aan de Andere Kant van de Wereld • DEEL 1

SOFTCOVERS juni 2021

AUTEURS WILMS & RAYMAKERS
DEEL 23 • SOFTCOVER 48 pagina’s
PRIJS E 8,95

ISBN 9789085526902
AUTEURS WILMS & RAYMAKERS
DEEL 24 • SOFTCOVER 48 pagina’s
PRIJS E 8,95

ISBN 9789085526919
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