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-

NEDERLANDSTALIG –

Jeremiah 29. Poesje is dood
Hermann
€ 6,50 sc (Dupuis)
Kurdy en Jeremiah belanden in een mijnstadje, waar de spanningen bij de arbeiders van
de mijn hoog oplopen. Ze voelen zich uitgebuit door de mijnbaas en zijn al even
knettergekke en marginale zoon. Die heeft zo zijn eigen agressieve manier van orde op
zaken te stellen en omringt zich met een privémilitie. Wanneer Jeremiah laat op de
avond in het plaatselijk café in een incident betrokken raakt met dit zootje ongeregeld
gaan de poppen aan het dansen… Een postatoomtijdperk en de wet van de jungle zijn
steevast de setting van Hermann's verhalen.
Vrouwen int wit 32. Als een zwerende vinger
Bercovici – Cauvin
€ 6,50 sc (Dupuis)
Insiders 8. De rode prins
Bartoll - Garreta
€ 6,50 sc (Dargaud)
Cassio 3. De derde wond
Desberg – Recule
€ 6,50 sc (Le Lombard)
Cisco 1. Schiet alleen op bevel
Legrain – Benec
€ 6,50 sc (Le Lombard)
Houba! Een liefdesgeschiedenis
Franquin
€ 9,99 hc (Marsu productions)
Een schattig marsupilami liefdesverhaal voor jullie Valentijn ☺

- SPECIALE SPOTLIGHT ACTIE Hardcovers van Dupuis Spotlight aan een spotprijsje!
> Jeremiah 21,23,26,27,28
> Soda 9,10,11,12
Aan slechts € 5,95 € hc !!!

Legende van de scharlaken wolken 2. Als bladeren in de wind
Tenuta
€ 16,95 (Silvester)
Net zoals in Okko wordt in deze samoerai-strip vooral de mythische wereld in beeld
gebracht. Visueel zeer sterke strip, met prachtig gedetailleerde en toch uitgevaagde
tekeningen in een sterk (bloed)rood en (sneeuw)wit kleurenspectrum.
Bone 5. Rock Jaw: Heer van de oostgrens
Jeff Smith
€ 19,99 hc (Silvester)
Gus 2. Mooie schurk
Blain
€ 18,90 hc (Oog en Blik – Bezige Bij)
De geweldige cowboyhelden Gus,Clem en Gratt zijn terug in dit nieuwe deel. Blain zet
het met het westerngenre op een drafje en laat je net niet van je paard vallen. Cowboys
die banken overvallen maar tegelijk romantische momenten beleven.
Blain brengt als verteller dit nieuw deel naar het hoogste niveau en zet de liefhebbers
van het revolverhelden-genre lichtjes in hun blootje. Kippenvel!
Dylan Dog 1. Dageraad van de dood
Dylan Dog 2. Jack the ripper
Stano – Roi – Sclavi
€ 9,95 hc (Silvester) vanaf maart € 12,95 per deel
Intekenen (uiterlijk 10 maart! ) voor de hele reeks: € 119,40 (12 delen + extra deel
gratis)
Dylan Dog is een voormalig politieagent van Scotland yard, die in verschillende volumes
optreedt als detective van nachtmerries en bovennatuurlijke verschijnselen.

- ANGOULEME SPECIAL Zondagavond op Cobra tv volgen ze Conz op Angoulème - Canvas, 21u – 21u35

-

-

-

-

Jeugdprijs:
Lou 5 (Julien Neel) Glenat, € 6,95 per deel (5 delen)
>Schitterende jeugdstrip vanaf 10 jaar!
Serieprijs:
JKJ Bloks 21. (Dodier), Dupuis, € 6,50 per deel (21 delen)
Grote prijs van Angouleme:
Baru, schrijver/tekenaar van o.m.
- het kortste eind, Casterman, €15,95
- Vluchtweg naar de zon, Sherpa, € 29,95
Publieksprijs:
Paul a Quebec (Rabagliati),
Van dezelfde schrijver/tekenaar: Paul op het platteland, Paul’s vakantiebaantje
Internationale prijs:
Rebetiko (Prudhomme)
Van dezelfde tekenaar: De Maria van Plastiek

- MANGA (NEDERLANDSTALIG – ENGELSTALIG) -

Bleach 10.
Kubo
€ 6,95 (Kana) NL
Barefoot Gen 9. Breaking down borders
Barefoot Gen 10. Never give up (einde)
Nakazawa
€ 14,95 sc (Last Gasp) USA
De schrijver Nakazawa was 7 jaar, en woonde in Hiroshima toen de bom viel in 1945. Dit
tiendelige verhaal vertelt het leven in Japan, na jaren van oorlog, gezien door de ogen
van een 7 jarig jongetje Gen...

- ENGELSTALIG The Wolverton Bible – Old testament & Book of revelations
Wolverton
24,99 € hc (Fantagraphics)
Het overige Engelstalig zal wegens vertraging aan de douane pas volgende
week geleverd worden.

- ANIMATIE / FILM Van 12-20 februari 2010 gaat een nieuwe ANIMA-week van
start…
Zoals ieder jaar zijn er weer een hoop pareltjes te zien op het
Brussels Animatie Festival. Tal van mooie animatie-films, te
bezien in het Flagey-gebouw in Brussel.
O.a. Mary & max, Astroboy, Devise 9, Sword of the
stranger,…
Voor meer info: haal je overzichtsboekje (gratis) in de
winkel of kijk online even op: http://www.animatv.be/

Voor eventuele bestellingen, vragen of antwoorden: Stuur ons gerust een mailtje!!!
De Stripkever – Stripwinkel met koffiebar & Galerij
Shopping Bruulcenter, Bruul 79 - 2800 Mechelen
015/21.76.05
Stripkever@skynet.be
Openinsuren:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

