
SAGA 
UITGAVEN

januari 2021

Integrale edItIe SaMMY



SaMMY
Integraal 1 • 1970-1973

De Vlaamse tekenaar Berck heeft al een rijkgevulde 
carrière achter de rug bij onder meer uitgeverij 
Averbode en het weekblad Kuifje wanneer hij in 1970 
de lijfwachten Sammy Day en Jack Attaway creëert 
op scenario van Raoul Cauvin. De Waalse scenarist 
is op dat moment nog niet zo lang actief als strip- 
schrijver. Voor beide auteurs groeit Sammy uit tot 
een van de grootste successen in hun carrière.

De komische, vlot vertelde en soepel getekende 
stripreeks is nog steeds een geliefde reeks uit het 
weekblad Robbedoes. 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: Dodendans met Lijfwacht, Liefjes en 
Lijfwachten, Oudjes voor de Lijfwachten, Lijfwacht 
en Spaghetti, Lijfwacht en Robots, Lijfwachten en 
Bonkige Boksers, Rhum Row en twee gags.

aUteUrS BeRCk & CAUVin
HardCOVer 264 pagina’s met dossier 
PrIJS E 34,95   ISBn 9789085526650
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Start van de complete 
reeks in tien integralen 

met rijkelijk geïllustreerde, 
heel uitgebreide dossiers. 

Vier delen per jaar!



PREVIEW • SaMMY • integRAAl 1



Topwestern door de auteur 
van Buffalo Runner en  
Het Pad van de Schimmen. 

ghost Kid
De laatste expeditie van een oude cowboy om  
zijn onbekende dochter terug te vinden 

Ondanks zijn reuma blijft “Old Spur” Ambrosius 
Morgan zijn ros de sporen geven van ranch tot 
ranch. Op een dag laat de vrouw van wie hij jaren 
geleden hield hem via een brief weten dat hij vader 
is en dat liza Jane Curtis, zijn dochter, is vermist 
sinds haar vertrek naar Arizona. De oude cowboy 
gaat op zoek naar haar.
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een naCHt In rOMe
Deel 4
tien jaar na hun eerste nacht in Rome lukte het Marie 
niet om haar tweede afspraak met Raphaël na te 
komen. Die nacht in italië lag ver weg van wat ze zich 
had voorgesteld. en misschien zijn sommige beloften 
ook te moeilijk om in te lossen. Bij het ochtendgloren 
verlaat Marie de oude stad om naar de luchthaven te 
gaan. Ze weet nog niet dat Raphaël alles zal proberen 
om de loop der dingen om te keren. Ondanks de 
leeftijd, ondanks het proces van verdriet en afstand 
nemen, en het leven dat alles ingewikkeld maakt...

het is het verhaal van een man die een vrouw naloopt 
wanneer alle tekens hem zeggen het op te geven. het 
is een belofte die niet wil uitdoven. het is een jeugd-
liefde die weigert volwassen te worden.

aUteUr JiM
HardCOVer 120 pagina’s 
PrIJS E 24,95   ISBn 9789085526612

Het langverwachte slot van 
het tweeluik. Blijven Raphaël 

en Marie bij elkaar, 10 jaar  
na hun vorige toenadering?
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detOX
2. De Aanvaarding
Mathias d’Ogremont is een ultrageconnecteerde, 
ultragestresseerde Parijzenaar... in een bevlieging 
beslist hij op detoxstage te gaan. De workaholic 
bevindt zich daardoor op vijandig gebied... te 
midden de natuur... geen richtpunten, weerstand, 
woede, verwaarlozing meer... Als je stopt, stopt  
de wereld dan ook?

Detox is het boeiende relaas van een man aan  
de rand van een burn-out, die op de rem probeert  
te staan. het is een noodzaak om de wedren te 
vertragen, zich een pauze toe te laten, om even  
op adem te komen. Maar als we ons in een vinger-
knip alle kunstmatige hulpmiddelen ontzeggen, wat 
valt er dan nog te beleven? Welke angsten duiken 
op? en wat wordt de weg naar de aanvaarding?

Slot van een geestverruimend tweeluik door  
de auteur van Een Nacht in Rome.
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Verantwoordelijke uitgever 
Saga Uitgaven, Zedelgem (B)

distributie 
stribbelstrips, hamont-Achel (B)

Contact
sagauitgaven@telenet.be
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