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Het ware verhaal van 
de creatie van de eerste 
internationale spoorlijn.

AUTEURS PIATZSZEK & BOSSARD
HARDCOVER 56 pagina’s 
PRIJS E 21,95   ISBN 9789085527527

KILOMETER NUL
2.  De Kœchlins, een Familiesaga

Mulhouse, 1830. Nicolas Kœchlin, de rijkste man 
van de Elzas, begint aan een waanzinnig project: 
de aanleg van de grootste internationale spoorlijn 
van die tijd: Straatsburg-Bazel.
 
In de jaren 1830 stond de trein nog in de kinder-
schoenen. Nicolas zal deze uitdaging aangaan met 
moed, overgave, maar ook met sluwheid en bezeten- 
heid. Dit grote spoorwegavontuur zal het lot van  
de familie Kœchlin veranderen, maar ook dat van 
de hele stad Mulhouse en van een streek, de Elzas, 
waar iedereen zijn dromen najaagt, maar ook 
speelt om te overleven in de meedogenloze 
industriële revolutie van de negentiende eeuw.
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3. De Legende
Elke legende heeft zijn waarheden. De legende van 
Alwilda komt uit de diepten van de Baltische Zee in 
Vikingtijden. Dit is het verhaal van een jong meisje 
dat in opstand komt tegen de Norglaw, een wet die 
haar verbiedt te erven of de koning op te volgen. 
Het is de eerste bekende daad van gewapende 
opstand door vrouwen in de geschiedenis. Alwilda 
wordt een walkure (vrije vrouw), gaat de zee op en 
kiest voor piraterij. Haar oorlogsepos zal eindigen  
in de legende van Alwilda.

Slot van de trilogie, de jongste 
reeks van Jean-Yves Mitton, 
bekend van Vae Victis! 

AUTEUR JEAN-YVES MITTON
HARDCOVER 72 pagina’s    
PRIJS E 21,95   ISBN 9789085527503
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BAKELANDT
INTEGRAAL 11
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.

Deze integraal bundelt de oorspronkelijke albums 
De Man met de Gouden Handen, Spinning Jenny, 
Het Complot, De Zonen van Ramses en De Wraak 
van Amon-Ra, oftewel de reguliere delen 51 tot 55. 
Het achtergronddossier staat stil bij onder meer de 
stripreeks Kowalsky en de Egyptische campagne  
van Napoleon Bonaparte.

AUTEUR HEC LEEMANS
HARDCOVER 264 pagina’s met dossier    
PRIJS E 37,95   ISBN 9789085527510

Complete verhalen voor avonturen- en geschiedenisliefhebbers. 
Realisme ten top met vele extra’s!


