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PREVIEW • EROTICA • LITTLE EGO

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 veer- 
tien avontuurlijke dromen neemt Vittorio Giardino 
ons mee naar een erotische en exotische wereld. 
Eva Miranda uit 2005 is een parodie op een soap-
opera, geschreven door Giovanni Barbieri, met  
een verleidelijke intrigante als spilfiguur. 

Een uitgebreide, zinderende portfolio vol erotische 
illustraties maakt deze prikkelende uitgave 
compleet. 

Bijna 90 bonuspagina’s met een paar honderd 
erotische illustraties!

AUTEUR GIARDINO
HARDCOVER 160 pagina’s met dossier 
PRIJS E 29,95   ISBN 9789085527008

Eva Miranda 
verschijnt voor 
het eerst in het 
Nederlands.



FEBRUARI 2022

PREVIEW • MENEER VADIM • DEEL 2

Slot van het originele 
misdaadtweeluik. 

MENEER VADIM
2.  Supplement Frieten  

met Wapens
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-verstrip-
pingen 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 9789085527114



AUTEURS ROSSI & LE TENDRE
HARDCOVER 120 pagina’s met dossier 
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085527138

PREVIEW • TIRESIAS

TIRESIAS
Wat stelt het menselijke lot voor in confrontatie  
met de woede van de goden? Voor de hoogmoedige 
Tiresias zijn de gevolgen van een misdaad die hij 
beging tegen een priesteres van Athena erg tragisch. 
Zijn misstap zal hem tot een absoluut en onvoor-
stelbaar offer voeren.

Tiresias volgt na Hera’s Glorie door scenarist Serge 
Le Tendre en tekenaar Christian Rossi, twee top-
meesters in het vak. Deze uitgave is aangevuld  
met tekeningen en schetsen.

Griekse mythologische 
figuren in een zinderend verhaal 

vol confrontaties en relaties.
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SAMMY
Integraal 3 • 1975-1978
In deze periode doktert Raoul Cauvin verhalen uit 
die zich afspelen in een gevarieerd aantal decors:  
in een kostschool, in de Saharawoestijn, op en rond 
een kerkhof en op zee. Berck wisselt met evenveel 
gemak als bravoure deze sfeervolle locaties af en 
brengt ze tot leven door ze te bevolken met lief 
ogende, maar heel gevaarlijke meisjes, oorlogs-
zuchtige emirs, vermeende vampiers en de hoog-
bejaarde rijkste man ter wereld. 

Saga Uitgaven bundelt alle verhalen van Sammy in 
een reeks van tien integralen met heel wat bonus-
pagina’s. Deze integrale bundelt in chronologische 
volgorde de avonturen: Lijfwacht in de Kostschool, 
Heibel in de Woestijn, Lijfwachten en Draculanten, 
Het Jeugdelixir en twee gags. 

AUTEURS BERCK & CAUVIN
HARDCOVER 264 pagina’s met dossier 
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085526971


