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heRa’s gLoRie
Wat stelt het menselijke lot voor in confrontatie  
met de woede van de goden? Alkeides is een buiten- 
echtelijke zoon van Zeus. Als hij zijn recht op de 
troon van Mykene opeist, komt hij voor zware 
moeilijkheden te staan. Want hoe zal hij de woede 
van Hera, de echtgenote van de almachtige Zeus, 
kunnen trotseren?

Hera’s Glorie is een meesterwerk van twee top-
auteurs van de negende kunst, scenarist Serge Le 
Tendre en tekenaar Christian Rossi. Deze uitgave is 
aangevuld met 24 pagina’s tekeningen en schetsen. 
Later volgt nog de vertaling van het vervolg Tiresias 
door dezelfde auteurs.

aUTeURs RoSSi & Le TenDRe
haRDCoVeR 120 pagina’s met dossier 
PRiJs E 24,95   isBN 9789085526940

Magistraal verhaal met figuren 
uit de Griekse mythologie.
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BaKeLaNDT
inTeGRAAL 7
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 9789085526926
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Met vele unieke bonuspagina’s.

Deze integraal bundelt de  
oorspronkelijke albums:
31. De Lotelingen
32. De Bende van Rooie Zita
33. De Geheimagent van napoleon
34. Het Verraad van Ulm
35. Avontuur in Albion
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The Dirty Dozen tijdens de 
Amerikaanse Burgeroorlog. 
Deel 1 van een spannend 
tweeluik.

ViJaNDeN
1.  Zwart
Juni 1862. Virginia. Het leger van de Unie staat 
tegenover dat van generaal Lee, verschanst in 
Yorktown. De Geconfedereerde Jeb Stuart en zijn 
cavalerie trekken op verkenning en draaien rond de 
noordelijke troepen om een eventuele zwakke plek 
op te sporen en hun achterhoede te verzwakken. 
ondanks de lakse houding van zijn generaal stelt 
de noordelijke kolonel Cooke een eenheid samen 
en stuurt ze Stuart achterna. Zes mannen, allen 
nietsnutten en heethoofden, tegenover een 
compagnie met de beste cavaleristen van het 
Zuiden, is echter heel weinig.

aUTeURs JoSSe & ToUSSAinT
haRDCoVeR 48 pagina’s 
PRiJs E 19,95   isBN 9789085526957
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De PosT- eN
LieFDeBeZoRgeR
DeeL 2

Bij haar terugkeer uit Australië, in 1958, heeft 
Linette lang niet alles vernomen... of alles begrepen! 
Ze weet nu wie haar echte vader is en dat hij het 
met vrouwen aanlegde tot zijn dood door een 
“fietsongeluk”. Maar wat er op het eiland gebeurde 
na de oorlog en wat er is gebeurd met de vrouwen 
van de “post- en liefdebezorger”, die op het kerkhof 
liggen, weet ze uiteraard niet! even na de oorlog 
zette echter een ander, nog onvermijdelijker drama 
het leven van de eilandbewoners op hun kop. een 
wreed drama dat beter nooit zou uitkomen.

Met bonuspagina’s vol schetsen en toelichting.

aUTeURs CASSieR & QUeLLe-GUYoT
haRDCoVeR 112 pagina’s  
PRiJs E 24,95   isBN 9789085526964

Aangrijpend vervolg dat 
leest als een detective!
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ChiCK BiLL
inTeGRAAL 12
Dit deel bundelt de komische westernavonturen 
De Zwarte Vriend, Kid Aladinn, Dwaas en Daas, 
Het Schotse Spook en Wie niet Dik Is, Moet Slim 
Zijn. in het dossier is een laatste interview met 
Tibet uit Brabant Strip Magazine opgenomen en 
een galerij met negentig covers van Chick Bill 
voor de stripweekbladen Kuifje en Ons Volkske. 

Deel 12 van een integrale reeks van vijftien 
delen.

aUTeUR TiBeT
haRDCoVeR 256 pagina’s met dossier 
PRiJs E 34,95   isBN 9789085526933
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