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PREVIEW • HOLLYWOODLAND • DEEL 1

AUTEURS MALTAITE & ZIDROU
HARDCOVER 56 pagina’s 
PRIJS E 21,95   ISBN 9789085527558

Start van een tweeluik in 
het jaar dat de HOLLYWOOD-
letters 100 jaar bestaan.

HOLLYWOODLAND
Deel 1
HOLLYWOODLAND. Voor elke letter een verhaal. 
Met elke letter een lot. Los Angeles, de stad waar 
iedereen zijn eigen films maakt. Er gaat niets boven 
de Stad der Engelen om je vleugels te breken, toch?
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PREVIEW • NiNN • DEEL 2

AUTEURS PILET & DARLOT
HARDCOVER 64 pagina’s 
PRIJS E 21,95   ISBN 9789085527565

NiNN
2. De Grote Verte
De perrons van de metro staan vol met opsporings-
berichten: Ninn is verdwenen! Voor de politie is het 
nog te vroeg om zich zorgen te maken, maar voor 
Chad en Ulrika, haar twee beste vrienden, is er 
geen tijd te verliezen: Ninn is in gevaar! Nadat de 
jonge tiener haar plan heeft verteld om de onder-
grondse tunnels te verkennen, proberen ze daar 
haar spoor te vinden... Helemaal aan het einde  
van de zwarte lijn, gezeten op haar tijger die als 
gids dient, heeft Ninn de Grote Verte bereikt: een 
parallelle wereld die haar alle antwoorden moet 
geven over haar afkomst. Als het op het eerste 
gezicht een prachtige wereld lijkt, is het ontvangst-
comité veel minder. Stenen reuzen en sombere 
gedachten willen de plaats beschermen tegen elke 
indringing... 

Deel 1 verscheen bij Kennes. Saga Uitgaven 
vervolgt de reeks vanaf deel 2.
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PREVIEW • KILOMETER NUL • DEEL 3

Slot van de trilogie, 
tegelijk een historisch 
hoofdstuk als een 
familiesaga.

AUTEURS PIATZSZEK & BOSSARD
HARDCOVER 56 pagina’s 
PRIJS E 21,95   ISBN 9789085527541

KILOMETER NUL
3. Een Nieuwe Wereld
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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SAMMY
Integraal 5 • 1982-1985
Terwijl het weekblad Robbedoes in de jaren 1980 
enkele formulewijzigingen doormaakt en Raoul 
Cauvin een tijdlang het vlaggenschip Robbedoes  
en Kwabbernoot schrijft, klimt Sammy naar de 
bestsellertop van uitgeverij Dupuis. Als extra 
bekroning wint Berck in 1985 de Stripgidsprijs.  
Als gevolg krijgt Sammy meer aandacht van de 
marketingafdeling van uitgeverij Dupuis en ook  
in de pers staat de reeks meer en meer in de 
belangstelling. 

Saga Uitgaven bundelt alle verhalen van Sammy  
in een reeks van tien integralen met heel wat 
bonuspagina’s. Deze integraal bundelt in chrono-
logische volgorde de avonturen Baby’s en Blaffers, 
Paniek in het Vaticaan, Lijfwachten in de Ring en 
Ma Attaway.

AUTEURS BERCK & CAUVIN
HARDCOVER 264 pagina’s met dossier 
PRIJS E 37,95   ISBN 9789085527534

Eindelijk een nieuw deel met avonturen vol humor  
en actie en meer dan 70 bonuspagina’s!


