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PREVIEW • VALSE SPOREN • ONE-SHOT

VALSE SPOREN
Al vijftien jaar vertolkt Frank de beroemde marshal 
Johnson in een dagelijkse show in Woodstone. Hij is 
eigenwijs, opvliegend en compleet bezeten door zijn 
personage. Een beetje te veel, volgens zijn psy-
chiater, sinds Frank op een toerist heeft geschoten. 
Frank wordt officieel “te oud” bevonden voor de rol 
en verliest alles. Zijn enige perspectief is een reis 
door het Westen, aangeboden door zijn collega’s. 
Zijn bagage bestaat uit zijn ontslag-vergoeding en 
een authentieke Colt Single Action, model 1880.  
En diep in zijn ziel een te herschrijven legende.

Nieuwste one-shot van de auteur van Nooit, 
De Reis van Abel en De Terugkeer.

AUTEUR DUHAMEL
HARDCOVER 88 pagina’s met dossier 
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085527046

“Hij heet Jake Johnson. 
Hij is een legende van het Westen... zonder job.”
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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.

AUTEUR CASSIER & QUELLE-GUYOT
HARDCOVER 112 pagina’s 
PRIJS E 24,95   ISBN 9789085526964

Aangrijpend vervolg dat 
leest als een detective.



SAMMY
Integraal 4 • 1978-1981

Er staat geen rem op de fantasie van Raoul 
Cauvin, die voor de inmiddels gevestigde 
waarde Sammy het ene avontuur na het andere 

uit de mouw schudt. Berck draait er zijn hand 
niet voor om Sammy en Jack naar het ijzige 
noorden, voetbalstadions met heetgebakerde 

supporters, Hollywood of een stadje met KKK-
aspiranten in het zuiden van de VS te brengen.  
Om het even waar er spanningen zijn, vinden we 
het lijfwachtenduo terug. Saga Uitgaven bundelt 
alle verhalen van Sammy in een reeks van tien 
integralen met heel wat bonuspagina’s.

Deze integraal bundelt in chronologische volgorde 
de avonturen: Het Schroeifenomeen, Zo’n Leuk 

Strandje!, Voetbal Is Oorlog, Vriendschap op Losse 
Schroeven, Lijfwachten in Hollywood, Oh, Die 
Dametjes Toch... en Ku-Klux-Klan.

AUTEURS BERCK & CAUVIN
HARDCOVER 264 pagina’s met dossier 
PRIJS E 34,95   ISBN 9789085527077
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Met vele unieke 
bonuspagina’s 
vol weetjes en 
afbeeldingen!
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DE ADOPTIE
Deel 3: Wajdi
Wajdi komt oorspronkelijk uit Jemen en groeide  
op in de oorlogsverschrikking. Een gebroken 
kindertijd door gevechten, ontbering, leed. Na 
maandenlang wachten, kunnen Gaëlle en Romain 
eindelijk Wajdi thuis ontvangen. Wantrouwend en 
gehard door de omstandigheden en geen woord 
van de taal sprekend, schrikt het tienjarig kind  
op van het minste alledaags geluid en vat het de 
simpelste gebaren verkeerd op. De gelukkige 
adoptieouders worden snel geconfronteerd met  
de eerste “nee”, adolescentieproblemen en rebellie. 
Wajdi heeft het slechtste gekend, er is tijd nodig 
om het beste te aanvaarden. 

Start van een nieuw tweeluik na het uitstekend 
onthaalde eerste verhaal. In dit nieuwe twee- 
luik van topscenarist Zidrou komen compleet 
andere personages voor met hun eigen com-
plexe adoptieverhaal.
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AUTEURS MONIN & ZIDROU
HARDCOVER 72 pagina’s 
PRIJS E 19,95   ISBN 9789085527121
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AUTEURS WILMS & RAYMAKERS
DEEL 25 • SOFTCOVER 48 pagina’s  
PRIJS E 8,95   ISBN 9789085527053

AUTEURS WILMS & RAYMAKERS
DEEL 26 • SOFTCOVER 48 pagina’s  
PRIJS E 8,95   ISBN 9789085527060


