
DE BESTE TV-SERIES 
    VAN 2014
DEZE WEEK 

SPIES OF WARSAW

Tot 70% 
prijs-

voordeel*

DETECTIVE        CRIME        GESCHIEDENIS        POLITIEK        DRAMA



KNACK 4 MAART

Het voorbije jaar 2014 werd tv-kijkend Vlaanderen werkelijk verwend.

Meeslepende detectives, spannende crime, epische series, 
boeiende drama’s. De ene serie stak de andere naar de kroon. Elke 
Vlaamse tv-zender had wel zijn eigen kroonjuweel.

Het was voor u, kijker, ongetwijfeld een onmogelijk huzarenstuk om 
het allemaal netjes bij te benen. Als u al niet een volledige serie miste, 
dan misschien toch één of meerdere afleveringen, of moest u nood-
gedwongen voortijdig afhaken wegens ‘geen tijd’.

 en  maken het u een stuk gemakkelijker. 

*De beste tv-series van het afgelopen jaar op dvd. 
 Bepaal zelf wanneer en hoelang u kijkt en vooral: mis geen 
enkele aflevering meer. En op de koop toe krijgt u een 
prijsvoordeel tot 70% op de huidige winkelprijs.

Laat u gerust onderuitzakken en geniet!

VANAF 4 MAART 
WEKELIJKS BIJ 

KNACK

SPIES OF WARSAW 
€ 4,45 I.P.V. € 15,99
180 minuten   2 discs

Het is 1937. De oorlogsdreiging hangt boven Europa. Franse en 
Duitse spionnen zijn overal al in een bittere strijd gewikkeld. Tegen 
de achtergrond van de dreigende politieke tragedie die zich een paar 
jaar later zou voltrekken, is het Poolse Warschau het politieke toneel 
waarin Fransen, Britten, Russen en Duitsers meegesleept worden in de 
tumultueuze maalstroom van de geschiedenis.

Naar de spionagebestseller van Alan Furst

IMDB: 

Schitterend geacteerd

Mooi gefilmd

4 MAART: SPIES OF WARSAW  11 MAART: TRUE DETECTIVE  
HINTERLAND  18 MAART: HOUSE OF CARDS   

THE NEWSROOM  25 MAART: GOMORRA  THE FALL   
1 APRIL: VIKINGS  THE BIBLE

e4,45
i.p.v. € 15,99

 

Abonnees halen met de voordeelbon 
deze week bij Knack  de dubbel-dvd 
‘SPIES OF WARSAW’ bij  Standaard 

 Boekhandel voor €4,45 i.p.v. €15,99.  

Prijs-
voordeel 
tot 70%



KNACK 11 MAART KNACK 18 MAART

TRUE DETECTIVE
€ 17,95 I.P.V. € 34,95
448 minuten   3 discs

Matthew McConaughey en Woody Harrelson schitteren hier 
als Rust Cohle en Martin Hart: twee detectives in Louisiana 
die verwikkeld raken in een 17 jaar durende klopjacht naar 
een levensgevaarlijke moordenaar. 

IMDB:

IJzersterk van begin  
tot einde

Spannend

Donkere sfeer

Boeiende personages

HINTERLAND
€ 17,95 I.P.V. € 23,95
776 minuten   4 discs

De landschappen, de afgelegen dorpjes en gehuchten 
van Wales, waar de mensen er hun eigen leefregels en 
 geheimen op na houden, spelen een uitdrukkelijke hoofdrol 
in deze sfeervolle misdaadserie. 

Opgemerkt: De serie werd opgenomen in het Engels 
en het lokale Welsh. Deze dvd-box bevat de beide ver-
sies en opnames!

IMDB: 

Boeiend en authentiek

Levensechte special effects

Mooi gefilmd

Geheimzinnige en  
betoverende sfeer

HOUSE OF CARDS
€ 22,95 I.P.V. € 39,95
Seizoen 1   647 minuten   4 discs

Dit verdorven politieke drama dringt diep door in de duistere 
wereld van hebzucht, seks en corruptie in het hedendaagse 
Washington.

IMDB: 

Fascinerende  
personages

Pakkend verhaal

Harde en grove plots

THE NEWSROOM
€ 17,95 I.P.V. € 34,95 
Seizoen 1   563 minuten   4 discs

We nemen hier een kijkje achter de schermen van een 
actualiteitenprogramma van het fictieve ACN Network met 
een even patriottische als utopische missie om ‘het nieuws te 
verslaan’ zoals het is, gehinderd door commerciële belangen 
en de persoonlijke beslommeringen van de journalisten.

IMDB: 

Van drama doorspekte  
karakters

Intelligent

Meeslepend en  
aangrijpend

Prijs-
voordeel 

e17
Prijs-

voordeel 

e 6

Prijs-
voordeel 

e17 Prijs-
voordeel 

e17



KNACK 25 MAART KNACK 1 APRIL

GOMORRA
€ 17,95 I.P.V. € 34,95
660 minuten   4 discs

De levens, de leugens en de menselijke dilemma’s achter 
het bloedvergieten van de Napolitaanse maffia. De serie 
volgt van binnenuit de camorra, de genadeloze Napolitaanse 
maffia, door de ogen van de jonge Ciro di Marzio.

IMDB: 

Schokkend en  
aangrijpend

No-nonsenseacties

Briljante cast

Prachtige muziek

THE FALL
€ 12,95 I.P.V. € 15,95
Seizoen 1   300 minuten   2 discs

Deze psychologische thriller volgt de jacht op een seriemoor-
denaar in Belfast. De serie is zo ingenieus opgebouwd dat 
ze gaandeweg zowel de kijker als de moordenaar aan het 
twijfelen brengt. 

IMDB:

Fantastische  
acteerprestaties

Superspannend  
en realistisch

Mooi gefilmd in  
het fraaie Belfast

VIKINGS 
€ 24,95 I.P.V. € 39,95
Seizoen 1   450 minuten   3 discs

Deze epische serie brengt de dapperste en afschrikwek-
kendste krijgers uit de geschiedenis opnieuw tot leven. Laat 
u meeslepen door de machtige verhalen vol strijdlustig avon-
tuur in deze perfecte weergave van de wereld van toen. 

IMDB:

Vol avontuur en  
spanning

Indrukwekkend en  
overweldigend

Grootse verhaallijn

THE BIBLE
€ 24,95 I.P.V. € 34,95
570 minuten   4 discs

Een serie van verbluffende omvang en een adembenemend 
hoog niveau, exotische decors en oog verblindende visuele 
effecten. Van Genesis tot de Apocalyps. 

IMDB:

Realistisch

Volgt nauwgezet het  
Oude en Nieuwe  
Testament

Fascinerend

Interessant

Prijs-
voordeel 

e17
Prijs-

voordeel 

e 3

Prijs-
voordeel 

e15

Prijs-
voordeel 

e10
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