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ELLIS ISLAND
2. De Amerikaanse Droom
Wat doe je als je bent overgeleverd aan de genade
van een onmenselijke administratie?
Wat doe je als een heel dorp op je rekent en zijn
hoop in je heeft gesteld om geld te verdienen dat
je zal opsturen?
Wat doe je als de vrouw van wie je zoveel houdt,
wil laten overkomen?
Wat doe je als de enige persoon die jou hulp biedt
een louche, gewetenloze advocaat is?
Wat doe je als je verplicht bent om te overleven
je verplicht bent om te doden?
Wat doe je...?

Slot van het tweeluik over het
befaamde New Yorkse eiland
waar migranten zich moesten
aanmelden om de VS binnen te
mogen. IJzersterk drama met
een maffia-intrige.

AUTEURS MIRAS & CHARLOT
HARDCOVER 56 pagina’s
PRIJS E 19,95

ISBN 9789085527091
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Vervolg en slot van het
schattenjagerstweeluik.
Gebaseerd op ware elementen,
met advies van een Franse
ontdekkingsreiziger.

GOUD AAN DE
ANDERE KANT
VAN DE WERELD
2. Doug
Het jonge dienstmeisje Laureen O’Reilly werd door
haar meesters verjaagd omdat ze zwanger was door
de zoon van het gezin. De toekomst lijkt erg somber
voor haar. Zonder middelen om te leven moet ze
haar kind achterlaten in een weeshuis. Maar alles
kantelt wanneer ze verneemt dat haar vader haar
een gouden halsketting en een perkament, dat het
bestaan van de schat van de Incakoning Atahualpa
zou aangeven, heeft nagelaten. Haar tocht leidt
haar tot Ecuador, waar haar een gevaarlijke,
avontuurlijke zoektocht wacht.

AUTEURS DELAPORTE & FÉLIX
HARDCOVER 64 pagina’s met dossier
PRIJS E 19,95

ISBN 9789085527107
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BAKELANDT
INTEGRAAL 9
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:
41. De Graanoorlog
42. De Doder van Covent Garden
43. De Heks van Croagh Patrick
44. Het Rode Spoor
45. Gigha Island

AUTEUR HEC LEEMANS
HARDCOVER 264 pagina’s met dossier
PRIJS E 34,95

ISBN 9789085527084
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LUXE EDITIE EROTICA
Little Ego – Eva Miranda
Deze integrale bundelt twee erotisch getinte albums
van de Italiaanse stripmaker Vittorio Giardino. De
klassieker Little Ego dateert van 1989 en is een
hommage aan Winsor McCays Little Nemo. In veertien avontuurlijke dromen neemt Vittorio Giardino
ons mee naar een erotische en exotische wereld.
Eva Miranda uit 2005 is een parodie op een soapopera, geschreven door Giovanni Barbieri, met
een verleidelijke intrigante als spilfiguur.
Van de luxe editie met een andere cover en
linnen rug is een Vlaamse en een Nederlandse
versie gemaakt die elk een andere gesigneerde
ex libris bevat.
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